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1. Bakgrund  

Formulering i Enkätförfrågan 
I enkät till miljökontoren i Skåne fanns följande projektförslag med: 
 

Kontroll av mobila livsmedelsverksamheter 

Projektet syftar till att ta fram underlag och handledning för kontroll av mobila livsmedelsverk-
samheter, t.ex. pastavagnar och dylikt. Frågeställningar som bör belysas är bl.a. vilken standard 
ska gälla för att uppnå en säker livsmedelshantering för olika sortiment beträffande t.ex. vatten 
och avloppslösning. Målsättningen är att ta fram underlag för att uppnå gemensam ambitions-
nivå för livsmedelskontroll av mobila livsmedelsverksamheter.  
 
Projektet ligger i linje med den satsning Livsmedelsverket planerar göra på nationell nivå angå-
ende handböcker i offentlig kontroll. Tidsplanen är dock oklar om och när handbok för kontroll 
av mobila anläggningar upprättas. Detta projekt har möjligheten att utgöra underlag till framti-
da satsningar från Livsmedelsverket.  
 
Styrgruppens beslut 
Styrgruppen beslutade 2011-03-02 att projektet ska ingå i verksamhetsplan 2012-2013. Projekt-
ledningsgruppen gavs i uppdrag att utarbeta denna projektbeställning som godkändes av styr-
gruppen 27 april 2011. 
 

2. Problembeskrivning, syfte och effekt  

 
Vilken är problembilden: Erfarenheter från livsmedelskontroller på marknader/festivaler från 
hela Skåne visar att fordonen bedöms olika av olika kommuner. Det elementära är att få en lik-
värdig bedömning av alla vagnar oavsett vilken kommun som utför kontrollen. Vilka krav som 
ska ställas på inredning och utrustning, vad bör t ex gälla beträffande vattenkvalitet kontra sor-
timentet?  
 
Vad är syftet med projektet: Att ta fram ett arbetsmaterial som underlättar livsmedelskontrollen 
av mobila livsmedelsanläggningar, samt att få en likvärdig bedömning oavsett vilken skånsk 
kommun som utför livsmedelskontrollen.  
 
Vilken effekt önskas uppnås: Det förväntade resultatet av projektet är att få en enhetligare 
livsmedelskontroll av mobila livsmedelsverksamheter och ett arbetsmaterial som kan vara till 
stöd för inspektörerna så att det blir en mer likvärdig kontroll. 
 
3. Möjliga uppföljningsprojekt 



Jämförelse hur checklistor har fungerat samt eventuell justering. Vidare kan resultat utbytas 
mellan kommuner angående kontroller på mobila verksamheter som åker runt på marknader i 
Skåne. Har åtgärder vidtagits enligt kontroll i x kommun, när förnyad kontroll sker på samma 
verksamhet på marknad i y kommun?   
 
 
 
4. Tidplan 

 Mars 2012- dec 2013. Checklistor mm är klart mars 2013. Uppföljande kontroll på mark-
nadsanläggningar sker sommaren 2013, övriga mobila anläggningar under hösten 2013. 


