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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2018 - 2019 

valt att ett projekt om fusk inom livsmedelsbranschen ska drivas inom Miljösamverkan. 

 

Livsmedelsfusk är inte definierat i lagstiftningen. Enligt den definition som används 

inom EU:s arbetsgrupp för food fraud menar man med livsmedelsfusk en medveten 

överträdelse av livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinning. Typiskt för fusk på 

livsmedelsområdet är att en dyr produkt byts ut mot en billig, att en produkt märks som 

exempelvis ”ekologisk” trots att den inte är det, eller att kött säljs som ”svenskt” men 

att företaget vid spårbarhetskontroll inte förmår visa att köttet är svenskt1 

 

Livsmedelsfusk underminerar förtroendet för hela livsmedelsbranschen genom att 

fusket skadar marknadsförutsättningarna och riskerar att snedvrida konkurrensen mellan 

företag. Livsmedelsfusk kan också vara direkt hälsofarligt, till exempel då produkter 

märks om.  

 

Livsmedelskontrollmyndigheterna har ett ansvar att inom sitt område och med de 

befogenheter de har, motverka livsmedelsfusk. Om en kontrollmyndighet känner till 

eller misstänker fusk inom livsmedelsområdet måste den agera genom att undersöka 

saken. 2 

 

Fuskkontroller skiljer sig mycket åt från den traditionella livsmedelskontrollen. För att arbeta 

effektivt med att upptäcka och stävja fusk krävs en annan kontrollmetodik, andra 

kontrollmetoder och annan kompetens hos livsmedelsinspektörerna än vad som traditionellt har 

krävts av denna yrkeskår.3 Arbetet med att utreda fusk är ofta tidskrävande på grund av 

omfattande dokumentgranskning samt samarbete med andra myndigheter, då fusket ofta är 

kommun- och landsöverskridande.  

 

I Skåne har kommunerna olika erfarenhet av att kontrollera fusk, vilket delvis grundar sig i att 

kommunerna har olika förutsättningar på grund av storlek och därmed olika möjligheter till 

specialinriktning och kunskapsutveckling inom området.  

 

  

                                            
1 Livsmedelsverket PM Livsmedelsverkets arbete för att motverka livsmedelsfusk, mars 2017. Dnr 2017/01250 
saknr 1.1.4  
2 Livsmedelsverket, www.livsteck.net 
3 Livsmedelsverket PM Livsmedelsverkets arbete för att motverka livsmedelsfusk, mars 2017. Dnr 2017/01250 
saknr 1.1.4 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


 

 

 

2. Syfte 

Syftet med projektet är att ge inspektörerna verktyg och metoder att kontrollera livsmedelsfusk. 

Inspektörerna ska få exempel på tillvägagångssätt i kontrollen och kunna skaffa sig praktisk 

erfarenhet. Kommunerna ska uppmuntras till och få möjlighet att samarbeta inom området för 

att kunna utreda fusk.  

 

3. Genomförande 

Inom projektet ska arbetsgruppen ta fram en vägledning som riktar sig till 

livsmedelsinspektörerna. Vägledningen ska bland annat innehålla: 

 

• Exempel på fuskutredningar som genomförts av kommunala livsmedelsinspektörer 

• Arbetsmetod (flödesschema) för att kontrollera spårbarhet 

• Vanliga knep som verksamheterna använder vid fusk 

• Vägledning i val av produkter att välja ut för kontroll 

• Lagstöd och beslutsmallar för att kunna begära in underlag och fakturor från 

verksamheterna 

 

Tillvägagångsättet vid kontrollerna ska huvudsakligen vara att granska fakturor för en viss tid. 

Genom att jämföra fakturor från leverantör och kund kan verksamhetens spårbarhetssystem 

kontrolleras och eventuellt fusk upptäckas. Verksamheter som ska kontrolleras är restauranger, 

grossister, butiker eller torghandel. Inspektören ska själv kunna välja typ av verksamhet efter 

förutsättningarna i sin kommun. Kontrollen inom projektet ska genomföras inom ramen för den 

ordinarie kontrollen.  

 

4. Projektmål 

  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 

P1 80 % (21/27) av miljöförvaltningarna 

har deltagit i projektet och 

återrapporterat resultat från 

kontrollerna 

Efter återrapportering  

P2 Samtliga deltagande kommuner har 

vid behov samarbetat med andra 

kommuner för att utreda eventuellt 

fusk 

Efter återrapportering 

P3 Inspektörerna upplever att denna typ 

av kontroll försvårar för företag som 

fuskar med livsmedel  

Efter återrapportering 

P4 Inspektörerna upplever att de fått 

värdefull kunskap genom projektet 

Efter återrapportering 

P5 Projektet ska få medelbetyg 4 på en 

skala 1–5 efter utvärdering. 

Efter återrapportering 

 

5. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Inspektörerna jobbar 

med 

spårbarhetskontroller 

som ett verktyg för att 

upptäcka fusk  

P4 Efter projektets slut 



 

 

 

L2 Färre konsumenter 

utsätts för fusk 

P3 Efter projektets slut 

 

 

4. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen är livsmedelsinspektörer i Skåne. 

 

6. Avgränsningar 

7. Inom projektet ska inte kontroller av varor som packas på ett centrallager 

(branschanslutna butiker) prioriteras. Provtagning av produkter ska inte ingå i projektet. 

Projektet kommer inte heller att omfatta kontroll av import eller export av livsmedel. 

 

8. Projektorganisation 

Arvid Nordland Malmö Stad 

Elena Evald Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Johan Persson Lomma 

Pia Fagerberg Höganäs 

Sara Bjerke Höör 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

9. Tid- och aktivitetsplan 

4 april Möte i Lomma heldag 

24 april Möte på KFSK i Lund 

3 maj Möte på KFSK i Lund 

25 maj Möte på KFSK i Lund 

8 juni Länsmöte om fusk i Helsingborg 

12 juni Möte på KFSK i Lund 

Midsommar  Allt material färdigt 

1 september Materialet skickas till alla inspektörer 

1 oktober Anmälan till projektgruppen 

Kontrollperioden startar 

oktober/november Ev. information om projektet på länsmötet 

28 februari 2019 Kontrollperioden slutar 

31 mars Återrapportering till projektgruppen 

30 april Sammanställning av resultat 

31 maj Projektrapporten färdig 

30 juni Projektavslutning 

  

8. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 80 

timmar per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

9. Samordning 

Den 8 juni är det Länsmöte för livsmedelskontroll i Helsingborg, med livsmedelsfusk som 

tema. Miljöjurist Christin Videvik, Helsingborgs miljöförvaltning, kommer att föreläsa 



 

 

tillsammans med representanter från polisen och åklagarkammaren. Efter denna föreläsning 

kommer inspektörerna att ha fått kunskap om olika myndigheters roll i kedjan för 

livsmedelsbrott. Från att det upptäcks av kontrollmyndighet, till att det utreds av polis och till 

att en åklagare beslutar om lagföring och domstol genomför rättegång 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/?search=l%C3%A4nsm%C3%B6te 

10. Kommunikation  

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post.  

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

Informationsmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna samt läggs ut på 

Miljösamverkan Skånes hemsida. Information om projektet skickas till landets övriga 

miljösamverkan samt livsmedelsverket.  

 

11. Plan för utvärdering 

Utvärdering av projektet kommer ske genom en enkätundersökning som skickas till samtliga 

deltagande inspektörer, därefter kommer en sammanställning av enkätsvaren göras. Om en 

kommuns enkätsvar utmärker sig från övriga svar kommer eventuellt en telefonintervju att 

genomföras.  

 

Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras. 

 

12. Överlämnande och avslut  

Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 31 maj 2019.  

 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/?search=l%C3%A4nsm%C3%B6te

