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Rådgivning, information och service – preventiv tillsyn
Service och myndighetsutövning – finns det ett motsatsförhållande?
Hur väljer man nivå på rådgivning och information?
Varför finns det olika uppfattningar? Varför bildas myten?

• Bakgrund
• Paradigmskiftet
• Omvända bevisbördan och egenkontroll
• Förelägganden och detaljlagstiftning

• Nuläge
• Tillsynsmyndighetens ”nya” roll
• Enklare, men också svårare!
• Ett nytt förhållningssätt
• Förelägganden och bedömningslagstiftning
• Inspektörens roll
• Kontrollrutan vs. Kommunikativ tillsyn
• Tillsynsmetodik - Kommunikation är en viktig nyckeln

Livsmedelsverkets syn
på rådgivning inom
livsmedelskontrollen

Anna Wedholm Pallas
Område för livsmedelskontroll
Avdelningen för support

Bakgrund
Livsmedelsföretagaren vill göra rätt
från början

• SysVer
Gemensamt mål att producera säkra
livsmedel
Livsmedelsföretagen efterfrågar mer
rådgivning
Införandet av kontrollförordningen har
inneburit minskade rådgivande
insatser.
Ofta svårt att veta hur långt man kan
gå i sin rådgivning

Vad säger lagstiftningen?
-

12 § livsmedelslagen; ”den myndighet som utövar offentlig
kontroll, ska genom rådgivning, information eller på annat sätt,
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
livsmedelslagstiftningen”.

-

4 § förvaltningslagen; ” Varje myndighet skall lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.”.

Behov av förtydligande från SLV
• Vad betyder det som står i Livsmedelslagen 12 § respektive
Livsmedelsförordningen 4 §?
• Tydliggöra högsta och lägsta nivå
• Ansvaret för att producera säkra livsmedel ligger hos
livsmedelsföretagaren
• Hur långt kan man gå i sin rådgivning utan att rådet uppfattas
som ett krav eller att ansvaret förskjuts till
kontrollmyndigheten?
• Exempel på rådgivande insatser

Hur kyler jag ner mat för senare
användning?
Max

Föreslå inköp av en märkesspecifik
utrustning
Ge några olika exempel på lösningar
och ge råd kring temperatur och
avsvalningstider. Hjälp företagaren
att komma fram till vilka faror som
finns i verksamheten mha öppna
frågor.

Min

Hjälpa företagaren att hitta till lagstiftning och
vägledningar och förklara innebörden samt
gärna även till branschriktlinjer och annan
information för exempel hur lagstiftningen kan
tillämpas

Får vi märka vår produkt med ”innehåller
endast naturliga ingredienser”
Max

Att svara ja eller nej
Ge några olika exempel då
påståendent kan vara relevant eller
då det kan bli vilseledande.
Ställ ledande frågor, t.ex. Finns det
motsvarande produkter på
marknaden som innehåller annat
än naturliga ingredeinser?

Min

Hjälpa företagaren att hitta till lagstiftning och
vägledningar och förklara innebörden samt
gärna även till branschriktlinjer och annan
information för exempel hur lagstiftningen kan
tillämpas

Detta kan företagaren förvänta sig …..
Om verksamheten ser
ut så här kan jag då
göra så här?”

kontrollmyndigheten
kan förklara hur
förslaget till lösning
förhåller sig till
lagstiftningens krav

företagaren kan alltid förvänta dig att kontrollmyndigheten beskriver
det önskade resultatet. Tillsammans kan man föra ett resonemang
kring farorna i verksamheten.

Detta kan företagaren förvänta sig…..
Ofta finns det flera olika lösningar till att
uppfylla kraven i den målstyrda delen av
lagstiftningen. Här kan kontrollmyndigheten ge
förslag till olika lösningar.

Viktigt att företagaren med sin kunskap
om den egna verksamheten beslutar om
vilka av de tänkbara lösningarna som
passar bäst

Ja eller nej? Hur kan det vara så svårt?
Hur kan det vara så svårt att
bara få ett tydligt ja eller nej
på en fråga?

Ansvaret för säkra och
redliga livsmedel är
alltid företagarens och
kan aldrig föras över på
kontrollmyndigheten.

Då råd uppfattas som krav…..
Om kontrollmyndigheten bara lämnar ett förslag till lösning,
fast det finns flera möjliga, kan detta uppfattas som ett krav
som i sin tur kan leda till en onödig kostnad för
livsmedelsföretagaren.

Det är företagaren som är expert på sitt!

Pass 1
Exempel: Goda råd är ibland dyra!
En livsmedelsföretagare ansöker om bygga om ett kafé till restaurang med
hantering av fjäderfä (kyckling).
Vid ett första besök kan följande konstateras:
• Kaféet har sedan tidigare ett föreläggande att upphöra med mattillagning
från grunden (man har tillagat maträtter i ett undermåligt kök utan
separerade berednings och tillagningsbänkar och med avsaknad av
tillräckliga kyl- och frysmöjligheter etc.).
• Under den senaste tvåårsperioden har ett tiotal klagomål på matförgiftning
inkommit till miljökontoret. Myndigheten har konstaterat stor risk för
korskontaminering och bristfälliga nedkylningsrutiner etc.
• Vid besöket råder stor oordning, handfat finns endast på toaletten,
egenkontrollprogram saknas, avfallshanteringen och rengöring är
undermålig.

forts. exempel:
I sin ansökan har livsmedelsföretagaren redogjort för hur verksamheten ska
bedrivas och att egenkontrollprogram kommer att tas fram samt en plan för hur
personalen ska utbildas i livsmedelssäkerhet.
Handläggande inspektör kan konstatera att ansökan innehåller de uppgifter
myndigheten behöver för att godkänna verksamheten. Men för samtidigt
erfarenhetsmässigt bedömningen att lokalen inte är tillräckligt stor för att
inrymma hela den livsmedelshantering som ansökan avser.
I dialog med livsmedelföretagaren råder inspektören företagaren att undersöka
om ett angränsande soprum (som inte längre används, men som företagaren
har tillgång till) kan byggas om till förråd och beredningsutrymme.
Ombyggnaden görs och lokalen godkänns.
Ett halvår senare lämnar företagaren in en stämningsansökan mot kommunen
avseende de extra kostnader (100 tkr) som ombyggnaden medfört. Företagaren
hävdar att rådet som inspektören givit inte haft grund i gällande lagstiftning och
ombyggnaden heller inte varit nödvändig för att nå en tillräckligt säker
livsmedelshantering.

Diskussionsfrågor med utgångspunkt i det fiktiva fallet.
Pass 1

1. Enligt livsmedelslagstiftningen ska en representant för kontrollmyndigheten
kunna förklara vad lagstiftningen kräver och dessutom , om det är möjligt,
beskriva olika sätt att uppnå kraven. Handlade inspektören rätt denna gång
eller kunde denne gjort annorlunda?
2. Fick livsmedelsföretagaren igenom sin stämning på 100 tkr? Beskriv hur ni
har resonerat.
3. Har ni några egna liknande erfarenheter? Beskriv gärna med några exempel i
vilka situationer en inspektör bör ge råd. Hur rådet bör kommuniceras och
vad som händer om man inte ger råd.

Diskussionspass 2
• Konsekvenser av felaktig rådgivning
• Rekommendation av produkter och tjänster
• Olika krav på olika verksamheter - stora vs små
Egna erfarenheter:
– Vad hände?
– Hur löste vi det?
– Vad kunde vi gjort annorlunda?

