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1 Inledning 

Miljönämnden ska årligen fastställa en treårig plan för livsmedelskontrollen som omfattar samtliga områ-
den som nämnden ansvarar för. Det ska framgå hur behovet av livsmedelskontroll har beaktats, vilka prio-
riteringar som görs och vilka kontrollmetoder som används. Planen ska också beskriva vilka personella, 
ekonomiska och andra resurser som behövs för kontrollen. I Sveriges fleråriga kontrollplan finns inrikt-
ning, mål och prioriteringar som också ska tas i beaktande i planeringen liksom myndighetens egen utvär-
dering av redan genomförda kontroller.  

2 Nationell kontrollplan – inriktning, mål och prioriteringar 

Sveriges nationella kontrollplan (NKP) för livsmedelskedjan ger en helhetsbild över myndigheterna i livs-
medelskedjan och ansvarsfördelningen dem emellan. Den beskriver grundförutsättningar för kontrollen, 
hur den är organiserad och fungerar, om samverkan mellan myndigheter och vilka beredskapsplaner som 
finns. Det framgår också information om pågående regeringsuppdrag och utredningar samt mål och prio-
riteringar för den offentliga kontrollen. NKP är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i livsmedels-
kedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 
länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Försvarinspektören för hälsa och miljö. 

Övergripande mål 

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Gemensamma mål för 
myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 

 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och hanterade 
på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.  

 De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smitto-
risk. 

 Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som under-
lättar deras eget ansvarstagande.  

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive 
beredskap. 

 
Effektmål för livsmedelskontroll 

Med utgångspunkt från de övergripande målen har följande effektmål tagits fram. 

 För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikro-
biologiska ämnen i dricksvatten minska.  

 Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter, listeria, ehec och no-
rovirus. 

 Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin och PCB), tungmetaller 
och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

 Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas ge-
nom hela livsmedelskedjan. 

 
Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och beredskap. Bra dricksvatten bidrar 
till friska djur och sunda växter. 

Livsmedelsburna utbrott orsakade av campylobakter, listeria, ehec/vtec och mat-förgiftningar orsakade 
av bristande kunskap eller hantering i storhushåll leder till att många konsumenter drabbas och i vissa fall 
med allvarliga konsekvenser som följd. 

För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja kompetensen och öka 
vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel 
och för riskgrupper. 

Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord, inklu-
sive införsel och import. 
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Att verifiera att information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, friska 
djur och växter och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, för att informationen ska bli rätt och 
ingen ska bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete och våra metoder och underlätta för företagen att 
göra rätt men också samarbeta med branscherna för att upptäcka fusk. 

Operativa mål för livsmedelskontroll 

Operativa mål är aktivitetsmål som styr mot effektmålen. För perioden 2020-2022 är det 21 mål. Hur vi 
arbetar med de operativa målen framgår i våra verksamhetsspecifika kontrollplaner. 

 

Bild 1. Operativa mål 2020-2022. 

Mål för animaliska biprodukter inom livsmedelskontrollen 

Jordbruksverket (SJV) är ansvarig central myndighet för området animaliska biprodukter (ABP). Målen för 
kontroll av ABP är fyråriga och nu gäller målen för perioden 2018-2021. Målen handlar i stort om att 
skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll och att berörda företag får information och stöd så att de 
kan göra rätt. Det är de berörda kontrollmyndigheternas ansvar att skapa rätt förutsättningar för en god 
ABP-kontroll.   

3 Beskrivning av livsmedelskontrollen  

Kontrollens syfte och förutsättningar 

Vår kärnuppgift är att bedriva kontroll, upptäcka och bedöma avvikelser och att ställa krav på att dessa 
åtgärdas. Syftet är att minska riskerna för människor till godtagbara nivåer och att säkerställa god sed 
inom handeln med livsmedel och skydda konsumenternas intressen. Sammantaget ska kontrollen ha ef-
fekt och för det behövs en fullständig kontrollprocess med metodiska och systematiska arbetssätt och att 
vi tar initiativ till, driver och fullföljer ärenden. 

Vi ska även utreda upplysningar från allmänheten och andra myndigheter om livsmedel och verksamheter 
som inte motsvarar lagstiftningens krav på säkra och redliga livsmedel. När vi får vetskap om att osäkra 
eller felaktigt märkta livsmedel släppts ut på marknaden är det vår uppgift att se till att de stoppas genom 
att fatta beslut om åtgärder.  

Vi har ett aktuellt register över registreringspliktiga livsmedelsföretag som är aktiva i Helsingborg. Regist-
ret uppdateras när en anmälan om registrering eller en anmälan om avregistrering kommer in. Uppgif-
terna i registret ligger till grund för vår kontrollplanering. I början av året fanns det cirka 1 350 anlägg-
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ningar i registret. När helt nya verksamheter startar och vid ägarbyte av befintliga blir det ett nytt livsme-
delsföretag som registreras och läggs upp i vårt register. Därför har vi under ett år över 1 500 verksam-
heter i registret.  

Krav på offentlig kontroll 

Det ställs flera krav på hur offentlig kontroll genomförs. Den utförs utifrån lagstiftningen i alla led i livsme-
delskedjan. Den ska i huvudsak genomföras utan förvarning enligt dokumenterade rutiner och med ända-
målsenlig kontrollmetod. Den ska också vara riskbaserad. Nedan redogörs för hur vi uppfyller kraven på 
offentlig kontroll. 

Lagstiftningen och livsmedelskedjan 

EU-lagstiftningen är indelad i nio olika områden till exempel livsmedel, foder, djurhälsa och gränskontroll. 
Inom varje område finns specifika bestämmelser som företagen ska följa och myndigheterna kontrollera. 
En del av lagstiftningen är horisontell, exempelvis om importerade varor och läkemedelsanvändning vid 
djuruppfödning. Det innebär att den berör flera områden och olika myndigheter, vilket ställer krav på 
samordning och samarbete. Livsmedelsområdet är grunden för vårt kontrolluppdrag, men vi berörs även 
av animaliska biprodukter (ABP). 

Vi rapporterar årligen till Livsmedelsverket resultatet av varje specifikt kontrolltillfälle. Kontroll av ani-
maliska biprodukter rapporteras till Jordbruksverket. 

 

Bild 2. Områdena i livsmedelskedjan. Från 2020 tillkom växtskyddsmedel där kemikalieinspektionen (Kemi) är behörig myndighet. 

Dokumenterade rutiner 

I rutinhandboken för miljöförvaltningens olika processer finns rutiner för kontrollens genomförande, risk-
klassning, registrering av livsmedelsanläggning, utredning av matförgiftning med mera.  

Kontrollmetoder  

Inspektion, revision samt provtagning och analyser är de kontrollmetoder som vi använder. Val av kon-
trollmetod görs utifrån typ av anläggning och kontrollfrekvens. Inspektion görs i regel utan förvarning och 
då kontrolleras bland annat hygien, temperaturer och märkning. Revisioner är alltid förbokade och inne-
bär en granskning av företagens rutiner och om resultatet från deras egna kontroller har haft planerad 
effekt. Revision kan även omfatta verifiering ute i verksamheten. Provtagning och analys görs både i pla-
nerat i olika projekt och händelsestyrt vid exempelvis misstänkt matförgiftning.  

Riskbaserad kontroll och riskklassning 

Kontrollen ska vara riskbaserad och anläggningarnas riskklassning får vi fram med Livsmedelsverkets 
modell. Riskklassningen som ligger till grund för vår kontrollplanering omfattar tre moduler; riskmodul, 
informationsmodul och erfarenhetsmodul. Det leder till att antal årliga kontrolltimmar som ger en viss 
kontrollfrekvens. Våra anläggningars kontrollfrekvens sträcker sig mellan en kontroll var tredje år till 
mellan tre och fyra kontroller årligen.  

Informationsmodulen ger kontrolltidstillägg som beror på företagets ansvar för märkning och konsument-
information. 
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Anläggningarnas kontrolltid ligger mellan 1-16 timmar när de ligger i normalläget som är erfarenhets-
klass B. De som sköter sina verksamheter bra får kontrolltiden halverad och blir då placerade i erfaren-
hetsklass A. De verksamheter som behöver förstärkt kontroll placeras i erfarenhetsklass C och får ökad 
kontroll.  

Operativ kontrollplanering 

Verksamhetsspecifika kontrollplaner inriktas på olika kategorier av anläggningar, exempelvis butiker, re-
stauranger och producenter. I planerna framgår vilka operativa mål och projekt som är aktuella och vilka 
lagstiftningsområden kontrollen ska fokusera på. Planerna är treåriga och följer de operativa målen som 
också är aktuella över en treårsperiod.  

Under 2020 tog avdelningen tillsammans med SLF fram ett analysverktyg i stadens Beslutsstödsportal 
(Qlik sense) som används för planering och uppföljning. Verktyget omfattar alla livsmedelsanläggningar 
som finns registrerade i verksamhetssystemet Ecos och sammanställer flera av de aktiviteter som görs på 
en anläggning, exempelvis kontroller och riskklassning. Uppgifterna uppdateras varje natt.  

4 Utvärdering av tidigare kontrollverksamhet  

Kontrollverksamheten 2020 

Kontroll av smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Under våren 2020 drabbades hela världen av Coronapandemin. Vi har följt utveckling från början och an-
passat vår verksamhet efter rådande restriktioner både när det gäller kontroller, tillsyn och våra arbets-
sätt. Vi fick snabbt ställa om till att börja göra trängselkontroller på serveringar, först under smitt-
skyddsläkarens ansvar men sedan juli är miljönämnden ansvarig. Under året gjordes 355 platsbesök på 
totalt 178 verksamheter. Trots att de flesta serveringar vet vad som gäller och tar sitt ansvar har vi ändå 
noterat avvikelser vid 208 av platsbesöken och haft kontakt med smittskyddsläkaren gällande fem serve-
ringsställen. Miljönämnden har också behövt besluta om åtgärder vid 7 tillfällen. Det har kommit in många 
upplysningar om trängsel från allmänheten som har följts upp. Vi har gjort trängselkontroller på olika ti-
der, kvällar och helger för att få så stor effekt av vårt arbete som möjligt.   
 

Kommunikation med serveringsställena har varit viktig liksom att informera allmänheten om vårt upp-
drag och vad de kan göra för att minska smittspridningen när de besöker serveringsställen. Vi har skickat 
ut flera Livsviktigt som är vårt nyhetsbrev för livsmedelsföretagen och har även fått med informat-
ion i Hbg Citysamverkans nyhetsbrev. På webben har vi försett både företagare och invå-
nare med en FAQ. Med pressmeddelande har vi uppdaterat media varje vecka om vad som händer i arbe-
tet med trängselkontrollerna. Sist men inte minst har vi tagit fram skriftligt informationsmaterial 
som stöd till företagen och kontrollstöd till inspektörerna.   
 

Under hösten har antalet upplysningar från allmänheten avtagit. Det har också kommit fler restriktioner 
som bidragit till att färre människor rör sig ute i samhället. Detta har inneburit att behovet av trängsel-
kontroller minskat i slutet av året.  
  
Trängselkontrollerna har lett till att en del av de planerade livsmedelskontrollerna har fått skjutas fram 
och annan verksamhet prioriterats ner. Vi har inte kunnat ta ut några avgifter för trängselkontrollerna 
men har fått en viss kompensation från staten. När det gäller anpassningar på arbetsplatsen har vi arbetat 
med att minska smittorisken på kontoret, flera arbetar på distans och även en del kontroll görs digi-
talt. Användningen av skyddsutrustning för kontroll på plats i verksamheter är viktig för att skydda perso-
nalen.   
 
Kontroller av smittskyddsåtgärder (trängselkontroller) på serveringsställen kommer även fortsättnings-
vis att utföras av personal från avdelningen. Förstärkning kommer att behövas under våren och somma-
ren för att livsmedelskontrollen inte ska påverkas. Det är en förutsättning att vi får medel av staten för att 
finansiera uppdraget.   

Livsmedelskontroll 
Vi har inte utfört de ordinarie kontroller som vi hade planerat för. Trängselkontrollerna har tagit resur-
ser i anspråk och vi har även behövt göra flera kontroller vid bristande efterlevnad än vad vi planerat för. 
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Att besluta om åtgärder och följa upp avvikelser är en viktig del för att kontrollerna ska få önskad ef-
fekt och det går inte att prioritera ner. För att hinna med att göra de uteblivna kontrollerna i efterhand har 
vi ökat de personella resurserna under 2021. Under första kvartalet prioriteras verksamheter med hög 
risk och/eller hög kontrollfrekvens. Resterande kontroller planeras in under året eller nästföljande år om 
det gäller små lågriskverksamheter.  
 
Eftersom färre ordinarie planerade kontroller har utförts har även kontroll av Livsmedelsverkets opera-
tiva mål utförts i mindre omfattning.  Från januari 2020 påbörjade vi en ny treårsperiod med nya opera-
tiva mål som Livsmedelsverket tagit fram. Under pandemin har vi anpassat våra arbetssätt till rådande 
omständigheter, bland annat har vi utfört digitala kontroller på vissa verksamheter, ett arbetssätt som kan 
komma att fortsätta även efter pandemin. 

 
Vi har avslutat ett provtagningsprojekt av dricksvatten och is. Vi har tagit ut 74 isprov och 276 prov på 
dricksvatten under en 5-årsperiod. Totalt 14 prover har fått bedömningen otjänligt och 136 tjänligt med 
anmärkning medan 200 var tjänliga. Syftet med projektet var att den hygieniska kvaliteten på is och vat-
ten ska bli bättre och att få livsmedelsföretagarna medvetna om vikten av att ha bra rengöringsrutiner.  
 
Kontroll av hantering av sushi är ett treårigt kontrollprojekt som påbörjades 2020. Vi har hittills kontroll-
lerat sju verksamheter och tre av dessa hade brister i sin verifiering av sushirisets pH-värde som ska vara 
högst 4,5. Vi har tagit ut tre prover på ris för att mäta pH-värdet, alla tre hade tillfredsställande resultat. 
Under de två senaste somrarna har vi analyserat mjukglass som säljs i kiosker och på serveringar. Av 16 
prover som analyserats har tre visat på otillfredsställande resultat. Vi fortsätter provtagningen under 
2021.  

Kontroller för att följa upp allvarliga brister har ökat dels i antal men framförallt i tidsåtgång – fler ären-
den är komplexa och kräver flera kontroller innan tillfredsställande åtgärder av bristerna har utförts. 
Fler oregistrerade verksamheter kommer också till vår kännedom, både genom våra kontroller på regi-
strerade anläggning och genom samverkan med andra myndigheter. Uppsökande verksamhet för att hitta 
oregistrerade verksamheter och för att upptäcka livsmedelsbedrägerier är viktigt för en sund konkurrens 
och säkra livsmedel. 
 
Tre stora partier med felaktigt märkt olivolja av olika kvaliteter har belagts med saluförbud under året, ett 
stort parti med läsk i smutsiga flaskor med slitna och läckande kapsyler omhändertogs och tio verksam-
heter fick stänga sin verksamhet under en tid på grund av hygieniska brister, för att nämna några ärenden 
där beslut om åtgärder har behövts. Otillåtet bekämpningsmedel i sesamfrön, som sedan använts som in-
grediens i flera olika livsmedel som släppts ut på marknaden är ett av de mer omfattande RASFF-ärenden 
som vi hanterat.  Flera människor i Sverige blev sjuka av cryptosporidier efter att ha ätit julmat – Folk-
hälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Länsstyrelser och Smittskydd var också inblandade i utredningen - 
man misstänkte att det var grönkål, men det gick inte att bevisa. Höga halter av kadmium i barngröt och 
cancerogena ämnen i importerat matfett är ytterligare exempel som visar på att vårt arbete att utreda och 

stoppa osäkra livsmedel är viktigt och att vår kontroll är en viktig länk i hela kedjan för livsmedel.  

 
I butiksledet har hantering av animaliska biprodukter (ABP) kontrollerats. ABP är avfall av animaliskt ur-
sprung som ska förvaras och transporteras enligt särskilda regler. Inga allvarliga brister har noterats. Vi 
har också tagit fram information för företagen om hur reglerna om ABP påverkar deras verksamheter.  
 
Fem nyhetsbrev har skickats till livsmedelsföretagen.  Information om smittskyddsåtgärder på serverings-
ställen har dominerat innehållet men vi har även informerat om det operativa målet om allergiinformat-
ion, norovirus i ostron och om matsvinn.   
 
Verksamheter som startat utan att först registrera sin verksamhet kan få en livsmedelssanktionsavgift 
(LSA). Med anledning av pandemin har handläggningen av denna ärendetyp inte varit prioriterad, men i 
slutet av året har vi fortsatt att arbeta med dessa ärenden. Vi har tagit sju beslut under året på samman-
lagt 195 455 kronor. Vår roll är att utreda och besluta om avgiftens storlek samt att hantera eventuella 
överklagade beslut. Kammarkollegiet är den myndighet som fakturerar avgiften som tillfaller staten.  
 
Nytt verksamhetssystem (Ecos) från april 2019 har möjliggjort att ta fram analysverktyg för planering och 
uppföljning av kontrollverksamheten. Uppgifterna är kvalitetssäkrade genom att de hämtas från Ecos. I 
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rutinhandboken saknas rutin för hantering av avvikelser och myndighetsåtgärder. Det är en viktig rutin 
som är angelägen att få klar. Den är påbörjad och kommer att prioriteras för färdigställande under våren. 

5 Prioriteringar i planerad kontroll 2020-2022  

Anläggningar 

I början av året fanns det drygt 1 350 aktiva anläggningar i vårt register.  

Restauranger, butiker och skol- och omsorgskök står för merparten av anläggningar, men vi har även 
verksamhetstyper som grossister och producenter av livsmedel. Matmäklare och huvudkontor är exempel 
på verksamheter som inte hanterar livsmedlen själv utan har ansvar för märkning, import och utsläpp-
ande på marknaden. Vi har flera transportörer av livsmedel och mobila verksamheter som säljer livsmedel 
på olika platser i och utanför kommunen. Utöver leverantörer av kommunalt dricksvatten finns några 
mindre vattenverk som försörjer hushåll och några som driver en livsmedelsverksamhet med egen brunn. 
E-handel med livsmedel blir allt mer vanligt förekommande – vi har några registrerade.  

Kontrollplaner för olika verksamhetstyper 

Specifika kontrollplaner med treårig inriktning finns för samtliga verksamhetstyper. Grundförutsättningar 
som lämpliga lokaler, hygien, skadedjur och temperaturer kontrolleras ofta på de flesta anläggningar. Om-
världsbevakning under året kan medföra att vi i vissa delar behöver prioritera andra saker i kontrollen. 
Nedan presenteras prioriterade kontrollområden för några anläggningstyper.   
 

 Vi har två leverantörer av det kommunala dricksvattnet och några mindre vattenverk. För det 
kommunala dricksvattnet tittar vi särskilt på deras faroanalys tar hänsyn till ändrade klimatför-
hållanden och till kemiska faror i råvattnet. 

 Vi har ett 40-tal producenter med varierande livsmedelsproduktion, allt från grönsaksförädling 
till kafferosterier, ölbryggerier och tillverkning av tillsatser. Utöver grundförutsättningar kontrol-
leras bland annat märkning, specifika varustandarder och att företagen har beaktat alla relevanta 
faror för sin produktion.    

 I bagerier har vi särskilt fokus på livsmedel som har säljande ingredienser och därmed påverkar 
konsumentens val. Vi verifierar att ingrediensen verkligen ingår och i en rimlig mängd. Här ingår 
även kontroll av att informationen om allergena ämnen i produkterna finns med i märkningen. 
Spårbarhet på ägg är också en viktig kontrollpunkt på bagerier.  

 Det är en stor bredd på sortimentet för de cirka 80 grossister vi har registrerade. Information och 
märkning samt spårbarhet är centrala delar i kontrollen. En del har omfattande import eller inför-
sel av livsmedel vilket bland annat ställer ytterligare krav på märkningens utformning och över-
sättning, medföljande dokumentation för spårbarhet och för vissa köttslag även intyg om salmo-
nellafrihet. 

 Definitionen på matmäklare och huvudkontor är att de inte själv hanterar eller förvarar de livs-
medel som de släpper ut på marknaden. Hos dem gör vi alltid kontorsrevisioner. Märkning, in-
formation på e-handelssidor och spårbarhet är viktiga kontrollområden även där.  

 I butiker med manuell hantering kommer vi att fokusera på namnskyddade köttprodukter och 
ostar som säljs utan sin originalförpackning i delikatessdiskarna. Vi kommer även att verifiera att 
ingrediensförteckning stämmer med innehållet på produkter som förpackas och märks i butiker. 
Spårbarhet på kött och ägg är också aktuellt.  

 Restauranger, snabbmatsrestauranger och caféer står för en stor del av våra verksamheter. Aller-
giinformation till kunderna är prioriterat område, liksom spårbarhet och att kunderna får det 
som utlovas.  

 För skol- och omsorgsverksamheter är det särskilt fokus på hygien för personal som arbetar både 
i verksamheten och i köket. Vi kontrollerar också att deras förvaring och hantering av livsmedel 
är säker.  



Livsmedelsavdelningen, Kontrollplan 2020-2022 9(15) 

 För mobila verksamheter och catering anpassas kontrollen till vilken typ av hantering de har.  

Kontrollplan för bristande efterlevnad 

Enligt EU:s kontrollförordning ska vi regelbundet utföra kontroller för att identifiera avsiktliga överträdel-
ser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. Vi ska också beakta information om sådana 
överträdelser som vi får från allmänhet, andra verksamheter och myndigheter. Under 2021 har vi planerat 
att göra kontroller för att upptäcka vilseledning och bedrägligt förfarande i planerad kontroll och genom 
att följa upp information som vi får från andra.  

Information från allmänhet och andra myndigheter som kan handla om livsmedelsbedrägerier eller vilse-
ledning följs upp, ofta i samverkan med andra myndigheter i livsmedelskontrollen.  

I den planerade kontrollen ingår kontroll av märkning och spårbarhet i flera verksamhetstyper och för 
flera typer av livsmedel. Genom märknings- och spårbarhetskontroll kan vi upptäcka exempelvis om ett 
livsmedel innehåller otillåtna ingredienser eller om det har släppts ut på marknaden från en oregistrerad 
verksamhet. Den planerade kontrollen är viktig i detta avseende eftersom vi besöker många olika verk-
samheter och informationen därifrån kan leda till att vi upptäcker bland annat otillåtna produkter, dålig 
hygien, otjänliga livsmedel och oregistrerade verksamheter. Vi kan även uppmärksamma andra olagliga 
förfaranden som vi kan upplysa berörda myndigheter om.  

I myndighetssamverkan gör vi tillsyn och kontroll tillsammans med andra myndigheter. Vi besöker verk-
samheter som är aktuella för kontroll av flera myndigheter, men vi följer också upp verksamheter där vi 
tidigare noterat avvikelser.  

E-handel med livsmedel är en ökande trend och det är ett mörkertal av antalet försäljare som inte är regi-
strerade hos oss. Det är ofta svårt att nå den som står bakom försäljningen. Vi har därför påbörjat ett ar-
bete för att komma vidare bland annat med försäljning på sociala medier.  

Olivolja är en produkt som omfattas av särskilda handelsnormer. Förra året lade vi saluförbud på flera 
partier olivolja och kommer därför att ha fortsatt fokus på olivolja. Livsmedel från tredje land uppfyller 
inte alltid EU-lagstiftningen därför är det också nödvändigt att kontrollera. Det kan bland annat vara otill-
låtna tillsatser i livsmedlet eller märkning som inte uppfyller kraven inom EU. 

Operativa mål för livsmedelskontrollen 

Nya operativa mål för en treårsperiod börjar gälla från 2020 och aktiviteterna finns med i våra verksam-
hetsspecifika kontrollplaner. Kontrollerna genomförs inom ramen för den planerade, ordinarie kontrollen. 
Vårt deltagande är viktigt för effekten av kontrollerna och för att bidra till hela landets resultat. 

Projekt 

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt som har bäring på operativa målen. Vi kommer att delta i två 
projekt under året. Kontroll av spårbarhet på kött som utförs i mindre butiker samt kontroll av tungmetal-
ler och mykotoxin i mjöl som utförs vid kvarnar och importörer av mjöl. 

Kontroll av e-handel samordnas av Miljösamverkan Skåne och projekttiden är augusti 2021 – juli 2022. 
Försäljning av livsmedel via e-handel har ökat dramatiskt under senaste år och inte minst under året som 
gått på grund av den rådande pandemin. Kontrollområdet är relativt nytt och kontrollmetoden är an-
norlunda. Syftet med projektet är att förfina kunskapen om kontrollmetoden och bidra med ökad medve-
tenhet bland företagen. Målet är att företag med e-handel är registrerade och får ändamålsenlig kontroll. 

Provtagning och analys 

Vi gör både planerad och händelsestyrd provtagning av livsmedel och dricksvatten.  

Planerad provtagning:   

 Kosttillskott med D-vitamin enligt Operativt mål 19. Verifiera att de angivna halterna av D-vita-
min är korrekta samt att endast tillåten D-vitaminförening används. 
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 Tungmetaller och mykotoxiner i mjöl – utförs inom operativt mål nummer 16. 
 Odeklarerade allergener i kebabstock - utförs inom operativt mål nummer 8. 
 Offentlig provtagning på det kommunala dricksvattnet kommer att ske med enstaka prov.  
 Verifierande provtagning planeras på några producenter. 
 Mjukglass har tidigare varit föremål för provtagning, senast 2011.  
 Under de två senaste somrarna har vi analyserat mjukglass som säljs i kiosker och på serveringar. 

Av 16 prover som analyserats har tre visat på otillfredsställande resultat. Vi fortsätter provtag-
ningen under 2021.  

 Kontroll av pH-värde i sushiris har inte ingått i vår provtagning tidigare, men företagets rutiner 
för att säkerställa ett tillräckligt lågt värde har kontrollerats. 2020-22 ska vi genom analys verifi-
era att rutinerna ger det pH-värde som behövs, för att riset ska vara säkert att äta. 
 

Den händelsestyrda provtagningen görs främst vid utredning av matförgiftningar eller andra upplys-
ningar som vi får från allmänhet och myndigheter.  

Vi kommer också att hämta in prover på gris- och nötkött för analys och kartläggning om i vilken utsträck-
ning konsumenterna utsätts för multiresistenta E. coli bakterier. Provtagningen sker i hela EU och i Sve-
rige är det Statens veterinära anstalt (SVA) som genomför för analyserna och sammanställer resultatet. 
Tillsammans med andra kommuner har vi under flera år bidragit med insamling av prover till SVA i lik-
nande undersökningar. 

Animaliska biprodukter 

Animaliska biprodukter (ABP) är avfall av animaliskt ursprung. Det kan vara allt från äggskal till fiskrens 
och rester från styckning av kött. Här innefattas även förpackade produkter som inte kan säljas exempel-
vis på grund av att bäst före datum har passerat. Produkter som genom provtagning och analys har visat 
sig vara smittat av exempelvis salmonellabakterier är också en ABP. Livsmedelsföretagen ska säkerställa 
att dessa produkter inte kommer in i livsmedelskedjan igen. Jordbruksverket (SJV) är den ansvariga cen-
trala myndigheten för kontroll av ABP. De har satt nationella mål för ABP-kontrollen och ska även vägleda 
andra kontrollmyndigheter inom området. SJV håller på att ta fram ett systemstöd så att anläggningar med 
ABP-hantering ska kunna läggas in i vårt verksamhetssystem. Det kommer att möjliggöra för oss att lägga 
in uppgifter om aktuella anläggningar, deras riskklassning och genomförda kontroller och inte minst för 
en smidig myndighetsrapportering till SJV. 

Vi har under 2020, i enlighet med SJV:s mål för ABP-kontrollen, tagit fram företagsinformation inom om-
rådet som finns på vår webb. Vi har också, inom ramen för den planerade livsmedelskontrollen, kontrolle-
rat hantering av ABP i några av de större livsmedelsbutikerna. Vi kommer under året fortsätta göra plane-
rad kontroll avseende ABP i butiker. Händelsestyrda kontroller enligt ABP-lagstiftningen görs om vi får 
information om att hanteringen inte sköts.  

6 Andra prioriterade områden  

Livskvalitet 

Vårt uppdrag bidrar till människors livskvalitet genom att vi arbetar för att alla ska få säkra och redliga 
livsmedel i butiken och när de äter ute eller på en institution. För att öka kunskapen och engagemanget 
hos stadens invånare kommer vi att marknadsföra Smileyn och ta fram explainers om vad du som konsu-
ment själv kan göra för att få säkra livsmedel. Vi ska också göra reklam för våra e-tjänster att anmäla miss-
tanke om att livsmedel inte är säkra, exempelvis misstänkt matförgiftning.  

Vi förbereder också morgondagens kockar på mötet med oss i deras yrkesval, genom att vi pratar med ele-
verna på restaurangskolan om våra olika roller och om livsmedelssäkerhet. Det är planerat som en åter-
kommande aktivitet för avgångsklasserna. På grund av pandemin blev det inställt 2020. 

Kundfokus 

Vi deltar i stadens lotsfunktion för företag som ska etablera verksamhet. Företagsklimatet är viktigt för 
staden. Insiktsundersökningen mäter nöjd kundindex (NKI) och ger en fingervisning vad vi behöver för-



Livsmedelsavdelningen, Kontrollplan 2020-2022 11(15) 

bättra. För att förenkla för företagen arbetar vi med att ta fram en kundportal där en del av vår kommuni-
kation med företagen kan göras. Vi skickliggör också livsmedelsföretagarna genom vårt digitala nyhets-
brev där vi informerar om aktuella händelser inom livsmedelsområdet. 

Digitalisering 

Vi har arbetat med att digitalisera och strukturera vårt arbete bland annat genom nytt verksamhetssy-
stem, processkartläggning, rutinhandbok och e-arkiv. Vi fortsätter detta arbetet med att utveckla och 
kvalitetssäkra våra arbetssätt och system så att vi arbetar smart och mer effektivt. Vi undersöker också 
möjligheten att arbeta mer digitalt i fält.  

E-handel 

E-handel med livsmedel är en ganska ny företeelse, den ökar och inte minst nu i pandemitider. Det kan 
vara svårare att kontrollera än traditionell handel i butik, bland annat för att de saluförda livsmedlen bara 
kan granskas digitalt och inte fysiskt. En del e-handelsföretag har inte har anmält sig för registrering och 
står därför inte under kontroll. Livsmedel säljs också på sociala medier och på marknadsplatser online där 
säljarna är svåra att identifiera.  

Ny kontrollförordning som börjar tillämpas i år ger en ny möjlighet till kontroll, så kallad ”mystery shop-
ping” – eller anonyma köp. Det innebär att vi köpa in livsmedel under annan identitet och utan att ange 
avsikten med inköpet i syfte att kontrollera att det uppfyller kraven. Anonyma inköp från e-handelsföretag 
skulle ge oss bra underlag för granskning och analys av produkter som saluförs. I propositionen om för-
slag till ändring i livsmedelslagen finns anonyma köp med.  

Kontrollförordningen ger också möjlighet att besluta om att webbsidor som saluför livsmedel utan att 
följa lagen ska stänga ner.  

Samverkan med andra myndigheter 

Marknaden för livsmedel är global och inom EU är det fri rörlighet för varor. Såväl stora som små företag 
kan handla med livsmedel över gränserna. Denna massiva rörlighet av livsmedel ställer stora krav på livs-
medelskontrollen inom EU, i Sverige och i Helsingborg. Samordning och gemensamma system för rappor-
tering mellan myndigheter är fortsatt avgörande för att kunna spåra osäkra livsmedel och se till att de 
stoppas från försäljning. Nya trender och nya livsmedel kan också medföra fara för konsumenterna och en 
effektiv och samverkande livsmedelskontroll är nödvändig. Genom samverkan kan vi också minska oseri-
ösa företag på marknaden till fördel för de företag som sköter sig. 

Myndighetssamverkan i staden 

Miljöförvaltningen deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar i staden i myndighets-
samverkan. Arbetet är framgångsrikt och välbehövligt. Arbetet i lokala samverkansrådet kommer under 
2021 att fokusera på verksamheter i geografiska områden som staden i övrigt också fokuserar på. Vi kän-
ner väl till de andra myndigheternas verktyg och inom vilken lagstiftning respektive myndighet eller för-
valtning arbetar efter.   

Utöver tillsynsaktiviteter som samordnas via samverkansrådet deltar vi i myndighetssamverkan initierat 
av andra myndigheter eller av miljöförvaltningen. Inom de områden där miljöförvaltningen har rådighet 
att planera tillsynen kommer vi under 2021 bland annat ha fokus på grossister med import från tredje 
land, försäljning av livsmedel på internet, livsmedelstransporter, oregistrerade verksamheter och livsme-
delsbedrägerier.  

Ida-nätverket 

Inom Ida-nätverket samverkar lokala, regionala och nationella myndigheter för livsmedelskontroll med 
representanter från olika delar av Polisen och Åklagarmyndigheten för att förbättra arbetet med brottsbe-
kämpning. Under pandemin har fysiska möten varit svårt att genomföra, men vi har passat på att arbeta 
med en handbok i utredning av livsmedelsbrott. Det är vi i Helsingborg som har tagit initiativ till handbo-
ken där respektive myndighet i nätverket skriver om sin del. Vi har varit drivande i utveckling av formen 
för handboken under 2020 och förväntar oss att den kan lanseras under våren.  
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Livsmedelssanktionsavgifter 

Från januari 2019 ändrades straffskalan för brott mot livsmedelslagen och kan nu ge fängelsestraff. Fäng-
else i straffskalan leder till att anmälningar om livsmedelsbrott får en högre prioritet hos rättsväsendet 
och verktygen som polisen kan använda ökar. För enklare brott, som underlåtenhet att registrera sin an-
läggning, har livsmedelssanktionsavgifter (LSA) införts. Utredning och beslut om sanktionsavgift hanteras 
av handläggare på avdelningen, en arbetsuppgift som inte varit prioriterad under 2020 på grund av pan-
demin. Därför behövs resurser avsättas för fortsatt arbete.  
 
Sanktionsavgifterna tillfaller staten och det är kammarkollegiet som fakturerar aktuella företagare utifrån 
nämndens beslut.  
 
Utveckling och kompetensförsörjning 

I samhället pågår en ständig digital förändring. Vi har utmaningar i vår digitala utveckling och under 2021 
kommer vi att fortsätta detta arbete på förvaltningen.  Vi kommer även i år att behöva avsätta resurser för 
att kvalitetssäkra och utveckla våra digitala system.  

Vi tar emot praktikanter och examensarbetare från relevanta utbildningar. Handledning tar tid men vi ser 
det som en viktig samhällsinsats för att bidra till att säkra tillväxten av nya inspektörer även om det 
mestadels blir på distans på grund av pandemin. För att behålla en lärande och utvecklande organisation 
måste vi också avsätta tid för kompetensutveckling, inläsning, samsyn, arbetsplatsträffar, gruppmöten och 
nätverk. Dessutom krävs tid för utvärdering, verksamhetsplanering, avstämningar, medarbetar- och löne-
samtal och liknande. Sådan tid behöver vi också prioritera. 

Vår gemensamma kultur 

Som avdelning har vi fokus på att utveckla livsmedelskontrollen och arbeta för att företagen har en hög 
livsmedelssäkerhet och att konsumenterna har säkra och redliga livsmedel. För att möta framtidens behov 
och utmaningar tillsammans med vår förvaltning behöver vi blicka inåt för att titta på vilka vi är, vilka vi 
vill vara tillsammans och hur vi vill uppfattas av våra kunder. Arbetet med vår gemensamma kultur star-
tade 2017. En modell för arbetet är framtagen som vi har att utgå från i detta arbete.  

7 Framåtblick  

Nationell kontrollplan (NKP) 

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan ger en helhetsbild över ansvariga myndigheterna i 
livsmedelskedjan. Den beskriver hur livsmedelskontrollen är organiserad och fungerar, om samverkan 
mellan myndigheter och vilka beredskapsplaner som finns. Pågående regeringsuppdrag och utredningar 
samt mål och prioriteringar för den offentliga kontrollen framgår också.  

Pågående regeringsuppdrag till Livsmedelsverket är bland annat: 

 ”Utvecklingsarbete i livsmedelskontrollen”. Uppdraget har fått förlängd tid och ska slutredovisas 
senast den 31 december 2022.  Syftet är att göra livsmedelskontrollen mer likvärdig över hela 
landet.  

 Ta fram ett underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen om nationella bestäm-
melser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och storhushåll. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen den 30 juni 2021.  

 Ta fram ett förslag för uppföljning av de kommunala kontrollmyndigheternas förmåga att utföra 
livsmedelskontroll, bland annat om samverkansavtal mellan kommuner. Uppdraget har förlängts 
till den 31 mars 2021.  

EU:s revisioner av Sverige 

EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livs-
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medelskedjan. Revisionerna gäller livsmedelskontrollen, foderkontrollen, kontroll av animaliska bipro-
dukter, kontroll av djurhälsa, djurskydd och växtskadegörare som orsakar skada i odlingen. Revisionen 
2021 inriktas på om Sveriges åtgärder för att förhindra bedrägligt och vilseledande förfarande. Revisionen 
kommer att utföras på distans med anledning av pandemin.  

Material i kontakt med livsmedel (FCM) 

Tillverkning av material som ska komma i kontakt med livsmedel kontrolleras i dagsläget inte utifrån livs-
medelslagstiftningens krav. Som behörig myndighet för denna kontroll är de kommunala myndigheterna 
utsedda. Modell för riskklassning av verksamheter som tillverkar material som ska komma i kontakt med 
livsmedel är framtagen och mer vägledning för kontrollen kommer sannolikt under året så den kan 
komma igång. 

Riskklassningsmodell och efterhandsdebitering 

Revidering av modell för riskklassning och rapportering pågår. Tidsplanen är reviderad och förslag kom-
mer på remiss under sommaren 2021. När modellen har beslutats ska systemen byggas om, vägledning 
och utbildning ska tas fram. Under 2023 ska modellen finnas i verksamhetssystemen så omklassning kan 
utföras efter hand. Ny modell kan införas från 2024.   

Efterhandsdebitering av planerad kontroll istället för en årlig avgift har också utretts. I propositionen om 
förslag till lag om ändring i livsmedelslagen framgår att efterhandsdebitering bör införas.  

Ny kontrollförordning och förändrad rapportering av kontrollen 

Ny kontrollförordning trädde i kraft december 2019 och anger bestämmelser för kontrollen i livsmedels-
kedjan. Som följd kommer även rapporteringen av kontrollen att förändras – den frågan hanteras paral-
lellt med framtagande av ny riskklassningsmodell eftersom de påverkar varandra. Ny modell beräknas 
vara på plats 2024. Nationell lagstiftning behöver också harmoniseras med kontrollförordningen bland 
annat avseende nya begrepp och definitioner vilket framgår i förslag till ändringar i livsmedelslagen. När 
det gäller finansiering av kontrollen ska efterhanddebitering ersätta årlig avgift för livsmedelskontroll, 
tidpunkt för tillämpning av efterhandsdebitering är inte beslutat än. Vi behöver dock ta höjd för att taxan 
kan behöva revideras under året med anledning av nya begrepp och tillämpning av efterhandsdebitering. 

8 Resurser och behovsutredning  

Personal och kompetens 

Kompetensen inom dricksvatten- och livsmedelskontroll är hög och uppfyller behovet. Aktuella ämnesom-
råden och befintlig kompetens är dokumenterade.  

Utrustning, laboratorium och avtal 

För kontrolluppdraget finns mätutrustningar för kontroll av temperatur och rengöring. Tillräcklig labora-
toriekapacitet finns upphandlat och kompletteras med möjlighet att göra analyser på Sveriges referensla-
boratorium på Livsmedelsverket samt hos Statens veterinära anstalt.   

För förvaring av omhändertagna livsmedel har vi en skriftlig överenskommelse med ett godkänt kyl & 
fryshus som kan förvara både rumstempererade, kylda och frysta varor i väntan på beslut om vidare han-
tering.  

Finansiering och avgifter 

Kontrolluppdraget ska finansieras med avgifter från livsmedelsföretag som är föremål för kontroll. Fast 
avgift tas ut för registrering av livsmedelsanläggning. Årlig avgift tas ut för planerade kontroller. Timavgift 
tas ut för kontroller för att följa upp eller utreda bristande efterlevnad av lagstiftningen samt för att skriva 
intyg vid export och import av livsmedel.  

Resursbehovet – sammanställning 

Resursbehovet och tillgängliga resurser är sammanställt i tabellen nedan.  Begreppen i tabellen ges här en 
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förklaring.  

 Begreppet kontrollverksamhet omfattar alla typer av kontroller, registrering av nya verksamheter, 
intyg vid import och export. Kontrollverksamheten är direkt debiterbar genom fasta, årliga eller 
timavgifter.  

 Begreppet kontrollrelaterat arbete omfattar bland annat planering och uppföljning, kompetensut-
veckling, samverkan i nätverk, internt kvalitetsarbete, utveckling och restid till kontrollobjekt.  
Utredning av information från andra myndigheter och Rasff-meddelande som inte kan debiteras 
ingår också här. Tiden för detta arbete ingår i taxan och är indirekt debiterbar. 

 Myndighetstid omfattar bland annat hantering av överklagningar, sanktionsavgifter, åtalsanmäl-
ningar, remisser samt obefogade klagomål och synpunkter från allmänheten. Detta arbete kan vi 
inte ta betalt för, det är skattefinansierat. 

 Myndighetssamverkan omfattar arbete med stadens myndighetssamverkan som möten, insatser 
och uppföljning.  

 Smittskyddskontroll omfattar allt arbete som följer av vårt uppdrag att kontrollera smittskyddsåt-
gärder på serveringsställen (trängselkontroll).  

 Arbetsledning motsvarar en heltid och avser avdelningschefen. 

 

Livsmedel- och dricksvattenkontroll 
Resursbehov i 
dagar 

Tillgängliga re-
surser i dagar 

Behov i årsar-
betskrafter 

Tillgängliga års-
arbetskrafter 

Kontrollverksamhet 841   4,1   

Kontrollrelaterat arbete 913   4,5   

Myndighetstid 300   1,5   

Smittskyddskontroll 55   0,3   

Myndighetssamverkan 233   1,1   

Totalt 2342 2342 11,5 11,5 

          

Resurser arbetsledning   213   1 
 

Bild 3. Sammanställning av behovsutredning. 

Tillgängliga resurser för livsmedelskontroll och trängselkontroll under 2021 uppgår till 11,5 årsarbets-
krafter och motsvarar behovet. Därutöver finns resurser för arbetsledning som motsvarar en årsarbets-
kraft. Detta innebär att behovet av resurser är i balans.  

Prioritering 

Inom livsmedelskontrollens område finns inget i själva uppdraget som går att prioritera bort, men vi kan 
planera om inspektioner i verksamheter som har låg risk. Det är dock något vi försöker undvika eftersom 
det belastar nästa års kontrollplanering. Kontroller som inte blev genomförda 2020 är inräknade under 
kontrollverksamhet i resurstabellen. 

Behovsutredningen visar att behovet av resurser är i balans. Vi vet av erfarenhet att den händelsestyrda 
kontrollen är svår att planera och att det alltid finns risk för att oplanerade ärenden tar tid från planerad 
kontroll. Även nya satsningar och prioriteringar lokalt, regionalt och nationellt under året kan innebära 
att vi måste ta av befintliga resurser. Förändringar i behovet bevakas så att vi hinner få in vikarie i tid. 

Kontroll av smittskyddsåtgärder på serveringar är ett uppdrag för nämnden fram till och med den 31 maj 
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2021. Initialt är planerad till 440 timmar, eller knappt en tredjedels årsarbetskraft, för kontroll och upp-
följning. Beroende på hur pandemin utvecklas och om det blir en förlängning av detta uppdrag behövs 
mer resurser. Lagstiftningen ändras också efter behovet av smittskyddsåtgärder och vilket kan innebära 
ytterligare kontrollområden för nämndens uppdrag vilket kan kräva mer resurser.  


	1 Inledning
	2 Nationell kontrollplan – inriktning, mål och prioriteringar
	3 Beskrivning av livsmedelskontrollen
	4 Utvärdering av tidigare kontrollverksamhet
	5 Prioriteringar i planerad kontroll 2020-2022
	6 Andra prioriterade områden
	7 Framåtblick
	8 Resurser och behovsutredning

