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Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes styrgrupp. 

  
1. Problembeskrivning 
  

Mobila livsmedelsverksamheter (vagnar, tält och dylikt) bedöms olika i olika kommuner dels vid 
själva registreringen men även vid kontroll då de besöker olika marknader, festivaler och 
liknande. Det saknas gemensamma rutiner för hur kontrollerna ska utföras, följas upp och 
rapporteras. 
  

2. Projektmål 
Målsättningen med projektet är; 
 
 att ta fram hjälpmedel/verktyg till inspektörer och livsmedelsidkare för att underlätta 

tillsynen och göra tillsynen likvärdig över kommungränserna.  
 

 att hitta fungerande system där de olika livsmedelsidkarna kan följas upp på ett effektivt sätt 
över kommungränserna.  

 
 att tydliggöra för livsmedelsidkarna vilka krav som ställs på dem och vad som förväntas av 

dem. 
 
En checklista för kontroller med tillhörande hjälpreda för att förklara de olika kontrollpunkterna, 
riktat till tillsynspersonal, kommer att arbetas fram. Dessutom kommer ett informationsmaterial 
samt en checklista för egenkontroll, riktat till livsmedelsidkarna också att tas fram. En webbsida 
kommer att byggas upp där samtliga idkare kommer finnas registrerade och där möjlighet till 
snabb kommunikation kring specifika verksamheter mellan kontrollmyndigheter ges. Likaså ska 
webbsidan ge information till idkare och tillsynspersonal om bland annat datum för marknader 
och festivaler i Skåne. Beslut, huruvida uppföljning av materialet genom ett gemensamt 
inspektionsprojekt med utgångspunkt för framtagna checklistor, tas under våren 2013. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 
Checklista med 
hjälpreda 

 
Utarbeta gemensamma checklistor och 
hjälpredor riktade till inspektörer 

 
Utkast klart till länsmöte 
hösten (oktober) 2012. 
Klart i helhet till länsmöte 
våren 2013 (mars). 

P2 
Informationsmaterial, 
egenkontrollmall 

 
Informationsmaterial samt checklista 
för egenkontroll riktat till 
tillsynsobjekt. 

 
Utkast klart till länsmöte 
hösten (oktober) 2012. 
Klart i helhet till länsmöte 
våren 2013 (mars). 

P3 
Webbsida om mobila 
verksamheter 

 
Webbsida med info om olika 
tillställningar, register över mobila 
verksamheter i Skåne, möjlighet till 
snabb informationsöverföring mellan 
kontrollmyndigheter betr. brister som 
konstaterats med mera. 

 
Registret med vagnar 
kommer efterhand att 
byggas upp. Själva 
webbsidan och dess 
grundinnehåll klart våren 
2013 (mars) 

 
 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

På sikt kan tillsynen av mobila verksamheter ske på ett effektivt sätt med snabba möjligheter till 
ev. sanktioner, uppföljning och åtgärder för att förbättra hygien och hanteringen. Ökad kunskap 
hos inspektörer och livsmedelsidkare blir också ett resultat. Förebyggandet av matförgiftningar 
kan också bli ett resultat av snabba informationsmöjligheter. Samverkan över kommungränserna 
kommer att ge en tydlighet för livsmedelsidkarna som kommer att uppleva att kraven är desamma 
oavsett var de väljer att verka. Livsmedelsinspektörerna har gemensamma bedömningsgrunder 
varvid tillsynen blir likvärdig. 

 
4. Målgrupp och övriga intressenter 

Projektet genomförs i första hand för att underlätta arbetet med tillsynen av mobila verksamheter 
för inspektörer, men också för en ökad tydlighet och information till livsmedelsidkarna i de 
mobila verksamheterna. Projektet är också av indirekt intresse för politiker via ökad effektivitet i 
tillsyn och ökad livsmedelssäkerhet för kommuninvånarna. 
 

5.  Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att behandla kontrollchecklistor med hjälpreda för inspektörer, 
informationsblad samt egenkontrollchecklista till livsmedelsidkarna och webbsida om mobila 
verksamheter (för inspektörer). 

 
6. Projektorganisation 

Deltagarna i arbetsgruppen: Kristoffer Banasiak, Hässleholm, Christoffer Höstgren, Kristianstad, 
Annika Jeppsson (ordf.), Sjöbo, Charlotta Kamaterou Länsstyrelsen, Caroline Elmstedt Malmö, 
Kjell-Arne Nilsson, Eslöv, Lennart Nilsson Helsingborg, Göran Jansson Länsstyrelsen/ 
Miljösamverkan Skåne, Bo Persson Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne. 

 
 
 



 
7. Tidplan 
 Projektet genomförs enligt projektbeställningen under tiden mars 2012 till december 2013. 
 Uppstartsmöte i Sjöbo 2012-03-21. 
            Arbetsgruppsöte i Helsingborg 2012-05-03. 
            Deadline för utkast till skrivet material 2012-08-31. 
            Arbetsgruppsmöte i Eslöv 2012-09-12. 
            Presentation av projektet på länsmöte 2012-10-11 i Ängelholm. 
            Allt material klart länsmöte våren 2013 – projektmaterialet distribueras till samtliga kommuner. 
            Beslut om formen för uppföljning av projektet under våren 2013. 

 
8. Resursramar 

a. Personalresurser 
Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen sker 
inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till och från arbetsgruppsmöten 
och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i aktiviteten utgår 
ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det projekt som man själv medverkar i. 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader som kan 
uppstå inom respektive projekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten och 
annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till projektledningen. Om 
den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör projektledningen snarast 
informeras om detta. 
 

9. Samordning 
Ett EU-projekt, Focus on food, pågår fram till hösten 2013, och en av 8 delaktiviteter i projektet 
handlar om mobila anläggningar. Sjöbo kommun är en av 7 deltagande Skånekommuner, och 
Annika Jeppsson deltar i denna aktivitet. Här kommer en informationsbroschyr tas fram på tyska, 
engelska, polska och svenska, som riktar sig till de mobila anläggningarna. 
Informationsbroschyren kommer att vara färdig för tryckning våren 2013. Annika som medverkar 
i arbetet i båda projekten bevakar och ser till att information kopplas mellan de två projekten så att 
erfarenheter knyts samman.  

 
10. Kommunikation 

 Intern kommunikation 
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer ska underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för 
granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag ska tydligt framgå, dels i 
missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” 
finns tryckt över rapportens sidor (vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte 
underställas ovan nämnda granskning och godkännande. Projektledningens representanter i 
arbetsgruppen svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgruppen och 

 styrgruppen. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till projektledningsgruppen 
och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före publicering underställas 



projektledningsgruppen och styrgruppen för granskning och godkännande i de fall det innehåller 
bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer eller rekommendationer. 
 Extern kommunikation 
Under projektets gång kommer material att finnas tillgängligt på Miljösamverkan Skånes hemsida, 
vilket ger möjligheter för intressenter att ta del av och lämna synpunkter på materialet. 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 

Huruvida de checklistor som används under sommarens och höstens inspektionsaktiviteter ska 
rapporteras in till projektgruppen eller ej är inte beslutat ännu, men en utvärdering av projektet kan 
ske via dels ett sådant inspektionsprojekt, men även via en återkoppling om några år, då 
webbsidan borde vara fullt utbyggd, och då system och rutiner borde kunna vara fullt genomförda.   

 
12. Överlämnande och avslut 
 Överlämnande till styrgruppen i december 2013.  
 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Mobila livsmedelsverksamheter 


