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Kontrollplan livsmedel 
2021-2023

1.  Sammanfattning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 2017/625 av 
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun är behörig kontrollmyndighet 
för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som finns inom kommunens 
gränser och för vilka kommuner är kontrollansvariga. I Vallentuna finns ca 200 
livsmedelsanläggningar. Kontroll, där merparten utförs som oanmälda kontroller, 
utförs bland annat på restauranger, butiker, skol- och omvårdnadsverksamheter, 
importörer och dricksvattenanläggningar.

Under 2021 kommer 152 kontrollbesök genomföras på 140 objekt i kommunen. 

Myndigheten kommer att delta i olika projekt t ex. provtagning enligt den 
gemensamma provtagningsplan som tagits fram inom SILK (Samverkan inom 
Livsmedelskontroll). 

2. Mål och framgångsfaktorer 

2.1  Gemensamma mål för myndigheterna i 
livsmedelskedjan 
De övergripande målen för livsmedelskedjan har utarbetats av myndigheterna 
gemensamt. Målen är fastställda av generaldirektörerna för Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket och SVA, och de gäller samtliga myndigheter i livsmedelskedjan.

Övergripande mål Önskad effekt

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

Ingen ska bli sjuk eller lurad, 
konsumenterna har en god grund för val 
av produkt och har förtroende för 
myndigheternas verksamhet.
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De livsmedelsproducerande växterna 
och djuren är friska och utgör inte 
någon allvarlig smittorisk.

De livsmedelsproducerande djuren 
hanteras väl och är friska. De växter 
som används för livsmedels- och 
foderproduktion är sunda och fria från 
växtskadegörare.

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

Verksamhetsutövarna har tilltro till 
myndigheternas övervakning, kontroll, 
rådgivning och andra insatser och 
upplever dessa meningsfulla. Det ska 
vara lätt att göra rätt. Detta bidrar till 
att stärka förtroendet för deras 
produkter och att konsumenterna får 
säkra livsmedel och inte blir lurade.

De samverkande myndigheterna tar ett 
gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap Myndigheterna har en optimal 

samverkan och förtroende för varandras 
sätt att ta ansvar för sin respektive del i 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap, 
så att den gemensamma effektiviteten 
ökar. Kontrollverksamheten är 
regelbunden, riskbaserad, likvärdig och 
rättssäker samt ger avsedd effekt.

2.2 Nationella mål för livsmedelskontroll
Med utgångspunkt från målen i EU-lagstiftningen och ett val av fokusområden där 
det är mest angeläget att uppnå en förbättring, har fyra gemensamma effektmål 
fastställts. Effektmålen bidrar till att de nationella övergripande målen för 
livsmedelskedjan uppnås. De fyra fokusområdena är säkert dricksvatten, 
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan. 
Fokusområdena är gemensamma för hela livsmedelskedjan och effektmålen pekar ut 
områden där en märkbar förändring behövs.

Fokusområde Effektmål Önskad effekt

Säkert dricksvatten För att få säkert 
dricksvatten måste de 
negativa hälsoeffekterna 
orsakade av kemiska och 
mikrobiologiska ämnen i 
dricksvatten minska

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

Mikrobiologiska risker Minska antalet 
livsmedelsburna sjukdomar 
med fokus på 

Livsmedelsburna utbrott 
orsakade av 
campylobakter, listeria, 
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campylobakter, listeria, 
ehec/vtec och norovirus.

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.

Kemiska risker Minska hälsoeffekterna till 
följd av miljöföroreningar 
(fokus dioxiner och PCBer), 
tungmetaller och 
mykotoxiner i 
livsmedelskedjan.

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.

Information i 
livsmedelskedjan

Information om livsmedel 
och om 
livsmedelsproducerande 
djur och växter kan 
säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan

Spårbarhet är en 
grundbult i 
lagstiftningen och 
omfattar hela 
livsmedelskedjan, från 
jord till bord, inklusive 
införsel och import. 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.
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2.3 Vallentuna kommuns övergripande mål för 
livsmedelskontroll

Under 2021 kommer 152 kontrollbesök genomföras på 140 objekt i kommunen. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens mål för kontrollen är:

 Livsmedelsföretagarna i Vallentuna kommun efterlever lagstiftningen och åtgärdar 
brister så att konsumenterna har säkra livsmedel och inte blir vilseledda. 

 Miljöavdelningens handläggare ger en god service och bedriver kontroll med hög 
professionalitet mot företag och andra verksamhetsutövare i kommunen. 

För att uppnå dessa mål arbetar nämnden enligt följande

1. Varje livsmedelsanläggning blir föremål för planerad kontroll under en 
treårsperiod. Omfattningen beror på vilken kontrolltid anläggningen tilldelats 
i riskklassningen. Dessutom ska kontroll i anläggningar med animaliska 
biprodukter ske vart tredje år. 

2. När nämnden får kännedom om misstänkta brister i livsmedelshygien och 
livsmedelsinformation hos anläggningar i kommunen, är det viktigt att dessa 
ärenden omhändertas skyndsamt. Klagomål från allmänheten och 
information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska 
handläggas inom en 30 dagars period. Anmälan om misstänkt matförgiftning 
ska börja handläggas senast arbetsdagen efter att den inkom. 

3. När nämndens inspektörer konstaterar avvikelser från lagstiftningen en 
bedömning göras när respektive avvikelse ska vara åtgärdad och tydlig 
redovisa det till verksamhetsutövarna.  

2.3.1 Myndighetsmål kopplat till operativa mål

De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. 
Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från effektmål inom 
ovannämnda fyra fokusområden. Inom varje fokusområde finns operativa mål som 
syftar till att effektmålen inom respektive område uppnås. Mer information och 
anvisningar om hur kontrollen kan utföras, finns NKP-webben. Verksamheter som 
berörs av de operativa målen har identifierats och kommer att få kontroll i enlighet 
med instruktionerna till dessa mål. Kontrollerna rapporteras vidare till 
Livsmedelsverket efter utförd kontroll.

Effektmål Operativs mål Myndighetmål

Säkert dricksvatten Nr3- dricksvatten Senast den 31 december 
2022 ska kontroll av 
Roslagsvattens rutiner 
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Senast den 31 december 
2022 har offentlig kontroll 
utförts vid alla 
distributionsanläggningar 
(> 1000 m3/dygn) för att 
verifiera att 
verksamhetsutövaren har 
rutiner för att skötta, 
underhålla och vid behov 
rengöra reservoarer för att 
motverka förorening och 
mikrobiologisk tillväxt. 

enligt ovan ske. 
Kontrollen planeras i 
samarbete med Österåker.  

Senast den 31 december 
2022 ska kontroll av 
Oxbergets högreservoar 
ha rutiner enligt ovan ske. 

Säkerställa 
information i 
livsmedelskedjan

Nr 4 – rätt fisk

Senast den 31 december 
2022 har offentlig kontroll 
utförts för att verifiera att 
korrekt information om 
fiskart och fångzon finns 
och lämnas vidare i kedjan. 
Kontrollerna ska utföras vid 
minst 100 anläggningar i 
tidigare handelsled, så som 
grossister, huvudkontor och 
matmäklare. Målet berör 
både fisk av svenskt och 
annat ursprung, 
Kontrollerna ska också 
verifiera att spårbarhet (ett 
steg framåt och ett steg 
bakåt) finns.

Senast 31 december 2022 
utföra offentlig kontroll 
på aktuella anläggningar 
som finns i kommunen 
(Wan Nordic AB)

Operativt mål 5 - 
Spårbarhet Kött

Senast den 31 december 
2022 har offentlig kontroll 
utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för färskt 
och fryst kött – såväl helt 
som bitat och malet kött – 
av nöt, gris, samt får och 
lamm. I förkommande fall 
ska kontrollen också 

Senast den 31 december 
2022 har offentlig 
kontroll utfört för att 
verifiera att spårbarhet 
finns för färskt och fryst 
kött – såväl helt som bitat 
och malet kött – av nöt, 
gris, samt får och lamm 
på aktuella berörda 
anläggningar som finns i 
kommunen.
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verifiera påståenden som 
svenskt ursprung. 
Kontrollerna ska utföras i 
minst 500 butiker som 
inte är anslutna till de 
stora 
detaljhandelskedjorna, det 
vill säga ICA, COOP, 
Axfood, Bergendahls, Lidl 
och Netto. 

Operativt mål 6 – 
Spårbarhet på ägg

Senast den 31 december 
2022 har offentlig kontroll 
utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för ägg. 
Kontrollerna ska utföras vid 
minst 100 bagerier, i minst 
100 restaurangers amt i 
minst 200 butiker som 
inte är anslutna till de 
stora 
detaljhandelskedjorna. I 
förkommande fall ska 
kontroll i butik också 
verifiera påstående om 
svenskt ursprung.

Senast 31 december 2022 
ska sådan kontroll ha 
utförts på dem

berörda anläggningarna 
som finns i kommunen

Operativa mål 7: 
Ekologiska varor

Senast den 31 december 
2022 har offentlig kontroll 
utförts för att verifiera 
påståenden om ’’ekologiska 
livsmedel’’ gällande 
följande produkter; kaffe, 
kryddor, och barnmat. 
Produkterna är samma som 
avses i målen 13, 14, 15 och 
17.  Kontrollen görs vid alla 

Senast den 31 december 
2022 har offentlig 
kontroll utförts för att 
verifiera påståenden om 
’’ekologiska livsmedel 
gällande ovan nämnda 
varor på aktuella objekt i 
Vallentuna
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de verksamheter som 
omfattas av nämnda mål 
när påståenden om 
ekologiska livsmedel av 
aktuella slag görs.

Information i 
livsmedelskedjan

Operativt mål 8: 
Information om allergener

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts vid minst 34000 
anläggningar storhushåll 
(restauranger, caféer, 
salladsbarer, mm.) för att 
verifiera att företagarna kan 
ge korrekt information om 
allergena ingredienser i 
maträtter som serveras eller 
på annat sätt saluhålls.

Kontrollerna utförs på 
sådana verksamheter som 
valt att lämna uppgifter om 
allergena ingredienser 
muntligt och genom 
skriftligt anslag uppmanar 
kunden att fråga vad maten 
innehåller

Senast den 31 december 
2022 har offentlig 
kontroll utförts för att 
verifiera att företagarna 
kan ge korrekt 
information om allergena 
ingredienser i maträtter 
som serveras eller på 
annat sätt saluhålls på 
aktuella objekt i 
Vallentuna

Operativt mål 9: 
Uppgifter om 
ingredienser

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts vid minst 2500 
detaljhandelsanläggningar 
(butiker) och minst 1250 
anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och 

Senast den 31 december 
2022 har offentlig 
kontroll utförts för att 
verifiera att uppgifter som 
anges i 
ingrediensförteckningar 
stämmer med tillsatta 
ingredienser (viktigt 
innehåll) på aktuella 
objekt i Vallentuna.
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import/införsel) som 
utformar märkning samt 
märker/förpackar. Detta för 
att verifiera att uppgifter 
som anges i 
ingrediensförteckningar 
stämmer med tillsatta 
ingredienser (viktigt 
innehåll)

Operativt mål 13: Kaffe-
Akrylamid

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts för att verifiera 
att företagarna genomför 
förebyggande och 
reducerande åtgärder så att 
halterna av akrylamid i 
kaffe (inklusive snabbkaffe) 
ligger under angivna 
åtgärdsgränser.

Kontrollen utförs vid alla 
tillverkare (kafferosterier), 
om produkten tillverkas i 
Sverige, samt hos 
företagare som genom 
import eller införsel sätter 
kaffe på marknaden i 
Sverige.

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig 
kontroll ha utförts för att 
verifiera att företagarna 
förebyggande och 
reducerande åtgärder så 
att halterna av akrylamid i 
kaffe (inklusive 
snabbkaffe) ligger under 
angivna åtgärdsgränser på 
företag som finns i 
Vallentuna.

Operativt mål 14: 
Mykotoxin 

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts för att verifiera 
att företagarna 

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig 
kontroll ha utförts för att 
verifiera att företagarna 

säkerställer att halterna 
av och ratoxin A i rostade 
kaffebönor och malet 
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säkerställer att halterna av 
ochratoxin A i rostade 
kaffebönor och malet rostat 
kaffe inte överskrider 
gränsvärdet.

Kontrollen utförs vid alla 
tillverkare 
(kafferosterier)samt hos 
företagare som genom 
import eller införsel sätter 
kaffebönor eller rostat, 
malet kaffe på marknaden i 
Sverige.

rostat kaffe inte 
överskrider gränsvärdet 
på aktuella objekt i 
Vallentuna

Operativt mål 16: 
Tungmetaller och 
mykotoxin i mjöl

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts för att verifiera 
att företagarna 

säkerställer att halterna av 
kadmium och ochratoxin A 
i mjöl av vete, durumvete 
och bovete, som avses säljas 
till konsument, understiger 
gällande gränsvärden.

Kontrollerna ska utföras vid 
alla kvarnar samt hos 
företagare som genom 
import eller införsel som 
säljer mjöl av sådant slag.

Motsvarande kontroll av 
mjöl ska utföras när mjölet 
används som råvara vid 
industriell tillverkning av 
bageriprodukter och 
pastaprodukter.

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig 
kontroll ha utförts för att 
verifiera att företagarna 

säkerställer att halterna 
av kadmium och 
ochratoxin A i ovan 
nämnda råvaror 
understiger gällande 
gränsvärden i aktuella 
objekt i Vallentuna
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Operativt mål 17: 
Saffran

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig kontroll 
ha utförts för att verifiera 
att företagarna 

säkerställer att saffran 
innehåller det som anges i 
märkning eller i annan 
livsmedelsinformation 
(äkthet), att färgämnen inte 
används samt att 
spårbarheten finns.

Kontrollerna ska utföras vid 
minst importörer, 
huvudkontor, grossister och 
matmäklare, samt e-handel 
och annan 
distansförsäljning.

Senast den 31 december 
2022 ska offentlig 
kontroll ha utförts för att 
verifiera att företagarna 
som importerar och 
distribuerar eller säljer 
saffran på distans (e-
handel) säkerställer att 
saffranen innehåller det 
som anges i märkning 
eller i annan 
livsmedelsinformation 
(äkthet), att färgämnen 
inte används samt att 
spårbarheten finns på 
aktuella objekt i 
Vallentuna (e-handel)

 

3. Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

3.1 Central myndighet
Livsmedelsverket är central myndighet för livsmedelskontroll i Sverige. Kommunerna 
är behörig myndighet för verksamheter som bedrivs i kommunen. För mer 
information om Sveriges kontrollorganisation hänvisas till Nationell plan för 
kontrollen i livsmedelskedjan.
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3.2 Kommunal myndighet
Behörig kontrollmyndighet i Vallentuna kommun är bygg- och miljötillsynsnämnden. 
De faktiska kontrollaktiviteterna utförs av inspektörer på miljöavdelningen. Nämnden 
har i sin delegationsordning delegerat till miljöchef och handläggare att fatta beslut i 
frågor som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. När beslut är 
brådskande och lämnas muntligt fastställs besluten skriftligt i efterhand. Aktuell 
delegationsordningen finns på kommunens hemsida, www.vallentuna.se 

Hur den offentliga kontrollen är organiserad beskrivs i dokumentet Nationell plan för
kontrollen i livsmedelskedjan 2018-2021, del 2 avsnitt 2 och del 4 avsnitt 3. Den
nationella planen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida,
www.livsmedelsverket.se

4. Samordning

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter

Samarbete och samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att Sverige ska 
kunna utföra uppdraget livsmedelskontroll. Samordning mellan myndigheten och 
andra kontrollmyndigheter sker bl.a. på följande sätt:

 Utredningar gällande större matförgiftningsutbrott sker i samarbete med 
Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen och i vissa fall även med 
Livsmedelsverket. Även andra kommuner kan involveras i utredningen.

 Upprätta eller utreda och åtgärda RASFF-notifikationer (Rapid Alert System 
for Food and Feed) som skickas till eller kommer från EU-kommissionen, via 
Livsmedelsverket. Återrapportering sker till Livsmedelsverket som därefter 
informerar kommissionen.

 Upprätta eller utreda och åtgärda samt återrapportera iRASFF som skickas 
till eller kommer från andra kontrollmyndigheter inom Sverige.

 Samverka inom Livsmedelskontrollen i ärenden gällande exempel fusk och 
felaktig märkning som berör andra kontrollmyndigheter.

 Vara behjälplig när andra kontrollmyndigheter utför spårbarhetskontroll som 
berör livsmedelsanläggningar i Vallentuna.

 Deltagande i kontrollprojekt som anordnas av Livsmedelsverket eller 
Miljösamverkan i Stockholms län.

 Myndigheten deltar i följande samverkansgrupper: SILK (Samverkan inom 
livsmedelskontrollen), Miljösamverkan Stockholms län.

http://www.vallentuna.se/
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  Länsträffar. Representanter från länsstyrelsen, länets kommuner och 
Livsmedelsverket träffas två gånger per år.

 SNO-livs (Stockholm nordost för livsmedel). Inspektörerna i kommuner som 
ingår i Stockholms nordost träffas två gånger per år för informationsutbyte 
och samordning.

 SPAT (Samordnad provtagning av tappkransprover). Två gånger per år träffas 
representanter från kommunernas VA-avdelningar och kontrollmyndigheter 
samt Norrvatten.

 Smittskydd Stockholms årliga informationsträffar.

 Under 2021 kommer samtal att föras med närliggande kommuner om utökad 
samverkan inom livsmedelskontrollen.

4.2 Samordning inom bygg- och 
miljötillsynsnämnden

Inom myndigheten sker samordning bl.a.:

 På uppföljningsmöten som hålls varannan vecka under året (ej sommaren).  
Då görs uppföljningar av kontrollen, diskutera samordningsfrågor och 
bedömningar samt informera varandra om ärenden, 

 Genom att rutiner finns för handläggning och kontroll, genom att mallar 
finns för kontrollrapport, tjänsteskrivelser och beslut. 

 Gemensamma kontroller utförs vid krångligare ärenden och för gemensam 
bedömning.

5.  Befogenheter och resurser för kontrollen

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter

Enligt 11 § Livsmedelslagen ska offentlig livsmedelskontroll utövas av
Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna. En
kommuns uppgift skall fullgöras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kontrollmyndigheten har, enligt 20 § Livsmedelslagen, rätt att på begäran få
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta
prover. Vid behov kan polishandräckning begäras.
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5.2 Kontrollpersonal och utrustning

Resurserna för livsmedelskontrollen inklusive dricksvattenkontrollen är i Vallentuna 
kommun ca.1,2 tjänst för att utföra kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Enligt 
genomförd behovsutredning har Vallentuna kommun de resurser som behövs för 
livsmedelskontrollen. Behovsutredningen baseras på bl.a. följande uppgifter:

- Anläggningsregister med risk- och erfarenhetsklassning samt årlig 
kontrolltid.

- Tidigare erfarenheter över händelsestyrd kontroll, administration kopplat till 
kontrollen, information/rådgivning, kompetensutveckling etc.

- Kommande lagändringar som kan medföra att mera tid behövs för 
kompetensutveckling, rådgivning/information till företag etc. 

Vallentuna kommun har riktlinjer för bisyssla och mutor. Samtliga medarbetare ska 
skriftligen redogöra för eventuella bisysslor i samband med nyanställning och årligen 
efter förfrågan från chef. Vid nyanställning informeras medarbetaren om regler för jäv 
och mutor.

Utrustning
Provtagningsutrustning finns hos myndigheten. Samtliga inspektörer har egna
termometrar, ficklampor och smartphones med kamerafunktion. Inspektörerna har
tillgång till skyddsrock (tyg- och engångsrockar), mössa och skoskydd. Vid
omhändertagning av mindre mängder av kyl- och frysvaror finns kyl- och frysskåp 
hos myndigheten. Rutin för skötsel av utrusning finns likaså finns rutin för 
omhändertagande av livsmedel.

5.3 Finansiering av kontrollen

Enheten för livsmedelskontroll finansieras till större delen med avgifter men även till
viss del av anslag (t.ex. tid för rådgivning, inventering, åtalsanmälningar etc). En årlig 
kontrollavgift tas ut från livsmedelsanläggningarna. Avgiftens storlek baseras på 
kontrollbehov och fastställd timtaxa. Kontrollbehovet fastställs med hjälp av
Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrollavgifter. Uppföljande kontroll utförs till exempel när 
uppföljning krävs på grund av avvikelser eller kontroll utförs vid befogade klagomål. 
För detta har nämnden rätt att ta ut avgift.

Nuvarande timtaxa är beräknad enligt SKL underlag för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme.
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5.4 Kompetenskrav och utbildning

Inspektörerna har högskoleutbildning relevant för att utföra livsmedelskontroll.
Kompetensutveckling sker bl.a. genom:

- deltagande på kurser anordnade av Livsmedelsverket, Miljösamverkan 
Stockholms län eller annan extern utbildare,

- inläsning av lagstiftning, handböcker, information på livsteck.net 
(Livsmedelsverkets hemsida för kontrollpersonal) mm.

- deltagande i kontrollprojekt,

- de samordnande insatser som sker både internt och externt.

Det finns en kompetensförsörjningsplan som bl.a. innehåller en inventering av vilken
kompetens som behövs på myndigheten, tillgänglig kompetens och behovet av
kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsplanen är ett levande dokument som 
uppdateras kontinuerligt.

6. Organisation och utförande av kontrollen

6.1 Registrering av kontrollobjekt

I Vallentuna kommun finns ca 200 livsmedelsanläggningar registrerade. Samtliga 
livsmedelsanläggningar är riskklassificerade enligt Livsmedelsverkets vägledning 
Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. I vissa fall 
har avsteg gjorts från vägledningen då kontrolltiden har blivit uppenbart orimlig.

Varje kontrollmyndighet ansvarar för att upprätta register över 
livsmedelsanläggningar som är registrerade hos myndigheten. Anläggningarna
registerhålls i verksamhetssystemet ECOS. I systemet ingår ärendehantering såsom
registrering av anläggningar, upprättande av kontrollrapporter, registrering av 
inkommande handlingar etc.
Krav för registrering finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien. Livsmedelsverkets vägledningar och handböcker används som stöd
i arbetet. Registervård sker löpande, i samband med kontroll och debitering av årlig
kontrollavgift. Mindre inventeringsinsatser av anläggningar görs årligen.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad 
kontroll

Prioritering mellan livsmedelsanläggningar sker i huvudsak baserad på deras risk och
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erfarenhetsklassning enligt Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

I ett planeringsdokument finns samtliga anläggningar införda med uppgifter om t.ex.
risk- och erfarenhetsklass, årlig kontrolltid samt vilket år anläggningen ska ha
kontroll. I dokumentet finns även en planering för varje anläggning, dvs. när och hur 
många kontroller som ska utföras under året. Utifrån antalet kontrolltimmar planeras 
hur många kontroller som ska utföras under året. 

Kontrolltimmar per år Kontrollbesök

1-2 Vart 3:e år

2,5–3,5 Vartannat år

4-7 1 gång per år

8 timmar eller mer 2 eller fler besök per år

Livsmedelsanläggningar fördelas ut i början av året till inspektörerna. Varje inspektör
planerar hur många kontroller som ska göras, när de ska utföras samt vilka metoder 
som ska användas. Kontrollmetoder som används är inspektion, revision och
provtagning. Val av kontrollområde sker genom att granska historiken från 
föregående kontroller. Tidigare avvikelser ska följas upp vid kontrollerna samt 
områden som innebär en högre risk i verksamheten.

När avvikelser konstateras som bedöms som allvarliga utförs uppföljande kontroll och 
ibland kan beslut om sanktioner bli aktuellt.

För att säkerställa att den planerade kontrollen utförs görs regelbundna uppföljningar 
och omprioritering sker vid behov.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll

Livsmedelsverkets vägledningar och kontrollhandböcker är ett stöd vid utförande av 
offentlig kontroll. Dessa finns på Livsmedelsverkets webbplats 
www.livsmedelsverket.se 

När kontroll utförs används checklistor. Myndigheten har rutiner t.ex. när det gäller 
att utföra kontroll och vid provtagning. Flertalet beslut- och dokumentmallar (t.ex.
kontrollrapport) finns framtagna. Anvisningar och mallar finns tillgängliga i ECOS 
och ska revideras årligen.
Majoriteten av kontrollerna som utförs är oanmälda inspektioner. Revisioner och
kontroll i samband med att en livsmedelsanläggning har registrerats är i regel
föranmälda. Vid klagomål och utredning av matförgiftningar är kontrollen oftast
oanmäld. Den provtagning som utförs är främst kopplad till Miljösamverkan i

http://www.livsmedelsverket.se/
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Stockholms läns projekt Gemensam provtagningsplan men utförs även vid utredning 
av misstänkt matförgiftning.

6.4 Provtagning och analys

Vallentuna deltar under 2021 i Miljösamverkan i Stockholm läns gemensamma 
provtagningsplan och kommer att genomföras i enlighet med förslaget. 

Utöver detta kan prover komma att tas t.ex. vid klagomål och utredning av misstänkt 
matförgiftning.

Proverna hanteras med utrustning från laboratoriet och enligt deras anvisningar.
Livsmedelsverkets handböcker om provtagning tillämpas. Interna rutiner finns även 
för hur provtagning ska utföras. 

6.5 Rapportering av kontrollresultat

Kontrollrapporter skickas till livsmedelföretagaren efter avslutad kontroll. Årligen
rapporterar myndigheten in myndighets- och anläggningsuppgifter, kontroller samt
kontrollresultat till Livsmedelsverket. Sammanställningen av rapporten sker dels 
manuellt till exempel när det gäller antalet årsarbetskrafter, dels med hjälp av 
rapportsammanställningen i verksamhetssystemet.

6.6 Öppenhet i kontrollen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta 
att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som 
finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet
registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till
exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, 
till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och 
hemliga handlingar.

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del 
av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber 
att få ut en handling. 
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7.  Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad

av lagstiftningen
Kontrollmyndigheten enligt lagstiftningen befogenhet att t.ex. meddela föreläggande 
och förbud med eller utan vite, besluta att ett livsmedel inte får släppas ut på 
marknaden eller att det ska dras tillbaka från marknaden. Vidare ska myndigheten 
anmäla misstänkta brott till polis och åklagare.

Myndigheten har en rutin där det framgår hur ett beslut ska utformas och vad som är 
viktigt att tänka på när sanktioner tillämpas. Detta framgår även i de sanktionsmallar 
som finns i ECOS. Livsmedelsverkets vägledning ”Åtgärder vid bristande efterlevnad
av livsmedelslagstiftningen tillämpas”. Sanktionsåtgärder ska i regel vidtas när en 
avvikelse kvarstår vid uppföljande offentlig kontroll eller när en avvikelse kvarstår när 
den följs upp vid planerad kontroll. Vid allvarliga brister där det bedöms finnas en 
fara för människors livs och hälsa ska beslut om förbud tas.

8. Uppföljning och utvärdering av kontrollen

8.1 Uppföljning

Uppföljning av att den planerade kontrollen utförs enligt planeringen sker vid 
avstämningsmöten mellan chef och inspektörer en gång per månad. Rapportering till 
nämnd och kommunfullmäktige sker helårsvis.

Varje kvartal sker även en avstämning gentemot verksamhetens mål och aktiviteter 
samt uppföljning av antal utförda kontroller.

Information och diskussion angående kontrollen vid avstämningsmöten samt 
kollegor emellan bidrar till att inspektörerna gör likvärdiga bedömningar.

Samsynsdiskussioner sker med andra kommuner vid olika typer av träffar.

Normering av bedömningar sker bl.a. genom att:

- Saminspektioner utförs vid nyanställningar, vid kontroll av nya 
anläggningstyper eller kontrollområden och vid svårbedömda ärenden.

- Saminspektioner utförs även tillsammans med andra kontrollmyndigheter för 
att lära av varandra.

- Svåra bedömningar tas upp på avstämningsmöten. 

- Kontrollprojekt då bedömningar diskuteras före och efter kontrollerna, samt 
att gemensamma checklistor används.
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Avdelningschefen ska minst en gång per år per inspektör delta som observatör vid en
kontroll.

8.2 Revisioner

Revisionerna inom livsmedelsområdet utförs av Livsmedelsverket och länsstyrelserna 
enligt en överenskommelse. Länsstyrelserna och Livsmedelsverket utför
kommunrevisioner. Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet,
granskas dessutom av EU kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor,
FVO (Food and Veterinäre Office). Länsstyrelsen i Stockholms län utförde en revision
av myndigheten hösten 2016.

8.3 Utvärdering

Utvärdering av livsmedelskontrollens effektivitet och ändamålsenlighet sker till viss
del vid ovannämnda uppföljning (se 8.1). Myndigheten jämför även om resultaten 
från tidigare års kontrollprojekt förbättras när liknande kontroll utförs igen.
Årligen undersöks livsmedelsföretagens uppfattning om kommunens service.
Begreppet service har i undersökning brutits ner till ett antal olika faktorer:
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt effektivitet.
Undersökningen genomförs i samarbete med SBA (Stockholm Business Alliance) och
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). 

9. Beredskap

Myndigheten har en beredskapsplan för livsmedel- och dricksvattenincidenter,
rutiner för utbrott av misstänkta matförgiftningar och dricksvatten, samt
provtagningsinstruktioner.
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