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LÄNSMÖTE - HÄSSLEHOLM 21 APRIL 2016 

 

MINNESANTECKNINGAR 

 Alla utom tre kommuner är representerade vid dagens länsmöte, ca 60 inspektörer 

 Elin Ulander från Kommunförbundet Skåne går igenom dagens agenda 

 

SLV 

 

 Alexander Sobestiansky arbetar inom regional samverkan, samverkansfunktion och 

samverkanssupport. 

 Alexander informerar om FVO:s uppdrag (se Power Point,PP) och de generella 

rekommendationer som rör oss inspektörer. FVO:s huvudkontor finns på Irland. De har 

bytt namn till Health and food audits and analysis. 180 personer arbetar där. De brukar 

även bidra i BTSF kurserna och Alexander rekommenderar att vi inspektörer medverkar 

på någon av dessa.  

 

Kommande FVO- aktiviteter, för Sverige 2016: 

1. Granska rekommendationer som rör oss. Enligt Health and food audits and analysis 

behöver Sverige bli bättre på att åtgärda de rekommendationer/avvikelser som 

konstateras. 

2. Djurskydd - granska svansar på gris 

3. Granska vår importkontroll. 

4. Foder 

 

 Health and food audits and analysis vill även att det tydligt ska framgå vad man har tittat 

på/kontrollerat.  Vissa kommuner använder sig av kontrollkort. Det väsentliga är att 

företagarna ska få ett kvitto på att en offentlig kontroll har utförts samt att en fullständig 

kontrollprocess utförs där inga avvikelser får ”tappas bort”. Avvikelsen måste följas. 

 

 Övrigt  

 - Att öka kvalitén på kontrollrapporter är ett pågående arbete, för  SLV och hos 

kommunerna. SLV ser över de 15 kontrollområden som finns och nya områden 

kommer istället att gå under namnet lagstiftningsområden. Remisser kommer 

antagligen att skickas ut, det är inte fastställt när detta kommer vara klart. 

- Önskvärt att dela på resurser/kompetens kommunerna emellan, samarbete bör 

förbättras.  
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-  Alla analyser som beställs ska utföras av ackrediterade laboratorium. 

 

 Kontroll av livsmedelsinformation 

 

- Kvalitativ spårbarhet: 

En produkt finns på en meny men man har inte räknat på volym och mängd, det måste stämma 

överens med in och ut. Denna typ av verifiering utförs med fördel av stickkontroll eller om misstanke 

finns (genom klagomål). 

- Kvantitativ spårbarhet: 

Här spåras både mängd och typ. Se även PP. 

 Kontroll av tillsatser sker inte just nu men det är en av de nya lagstiftningsområdena som 

kommer att införas framöver. Det kommer även att hållas kontrollprojekt på tillsatser samt två 

nya kontrollhandböcker kommer ut under 2016.    

 

 Ekologiskt 

Kontroll av ekologiska produkter i butik- utförs genom redlighetskontroll. FVO vill veta om en sådan 

kontroll görs ute i butikerna vid en ordinarie livsmedelskontroll. En fråga från Miljöförvaltningen i 

Helsingborg: 

Hur ser SLV på avskildhet gällande ekologisk vs konventionell frukt i butik?  

Svar: Om någon annan frukt ligger emellan så finns det ingen risk för sammanblandning, ex om en 

apelsin, banan eller en röd äppelsort är placerad mellan två olika gröna äppelsorter.  

Om äpplen kommer från en leverantör så bör de tydligt vara uppmärkta med etiketter – individuell 

märkning (i vissa fall). Etiketterna får dock inte appliceras i butiken. 

I kontrollhandbok i butik står rekommendationer samt förklaringar kring detta. Det man kan 

kontrollera är att de som levererarar frukten ska ha sina certifieringar.  

 

 Alexander sa även att livsmedelsföretag som säljer frön för groddning kommer att behöva 

registreras, exempelvis frön som säljs på Plantagen.  De som producerar groddar ska 

fortfarande vara godkända av länsstyrelsen.  
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Fullständig kontrollprocess  

 

 SLV vill att kommunerna ska bedöma så lika som möjligt.  

 

- Kontrollprocessen – samt i förberedelseprocessen vill man att inspektörerna i förväg 

ska veta vad/vilket som ska kontrolleras. Vad vill kontrollpersonalen ha kunskap om 

när man kommer ut från kontrollen? Att välja ut fokusområden är en rekommendation.   

- Motsvarande krav – på myndighetsnivå artikel 8 i förordning (EG) nr 882/2004. Det 

behövs en god planering innan kontrollbesöket för att uppnå avsedd effekt. 

- Vid verifiering – försök att konkret verifiera verksamhetsutövarens påstående. Det 

gäller att man granskar specifikt mot något. Kontrollera en saklig uppgift. 

Kontrollpersonalen har lagstiftningen att granska emot. Kontentan och effekten av 

kontrollen är att hitta förekommande avvikelser och förmå verksamhetsutövaren att 

åtgärda dem. Lagstiftningen är ditt främsta verktyg. Alexander rekommenderar att vi 

använder kontrollhandboken – utföra offentlig livsmedelskontroll. 

 

 Tolkning av lagstiftning 

- Tänk på att återkoppla och härleda till de regelverk som finns vid en kostaterad 

avvikelse. Tolkning av lagstiftning – måste sättas i ett relevant sammanhang.  Det 

man ser, överensstämmer med det som står. För att kunna tolka korrekt, arbeta med 

olika metoder:  

- 1. Ordalydelsetolkning. Alexanders exempel - metaforen hastighetsbegränsning. Här 

finns inga oklarheter på vad som gäller. 

- 2. Sök vägledningar i förarbeten och beaktande satser i svensk lagstiftning, 

Livsmedelslagstiftning etc 

- 3. Använd teleologisk tolkning för olika reglers syfte och mål (målstyrda regler).  

- 4. Preamblar: Text som förklarar syftet i de artiklar som kommer i gällande lagstiftning 

(mycket text innan lagtexten börjar). Exempel preambel: artikel nio i förordning (EU) 

nr 852/2004.  

-  Flexibilitet i lagstiftningen- använd även teleologisk tolkning här och vid dessa 

bedömningar även om det inte alltid är tillräckligt. Förordning (EG) nr 852/2004 är ett 

typexempel på medvetet oklart skrivet. Informationsförordningen är ett exempel där 

lagstiftningen är mer klart över vad som gäller.  

 

 

 

 

Fara och risk 

 

 Hantering av en fara – riskreducerande faktor = mindre risk.  

 

 Hur stor är sannolikheten/risken att man blir sjuk av en viss maträtt? För att nå en låg risk 

måste sannolikheten vara liten. En kombination av hur farlig faran egentligen är. Risken 

måste minimeras och det löser man på flera olika sätt. Se riskmatris.  
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 Riskanalys – riskvärdering- riskhantering-riskkommunikation.  

 

- Riskhantering – genom livsmedelskontroll kontrollerar vi att VU hanterar sina 

faror/risker ändamålsenligt. 

- Riskvärdering och faroidentifiering – vilka faror är aktuella i exempelvis kokt ris 

(bacillus cereus). Se PP.  

 Det är skillnader i arbetssätt i riskvärdering för mikroarganismer samt kemi. Säkerhet, 

redlighet samt fri rörlighet - är de tre viktigaste begreppen.  

 

Avvikelser  

 

 27 myndigheter i Skåne – lika men ändå olika. 

 Förutsättningarna i kontrollen varierar, ex logistik. Problem finns men vikten av att vi ska göra 

lika är viktigt. Skillnaderna beror på hur man tänker kring avvikelser samt att myndigheterna 

har olika förutsättningar. Definition avvikelser finns inte men att bedömning av en 

iakttagelse/notering är avgörande.  

 ”Kontrollen i mobilen” – Alexander meddelar att det kommer att lanseras en ”kontrollbank” 

från SLV där samtliga lagtexter, kontrollhandböcker, vägledningar etc ska vara tillgängliga 

samt användarvänliga utan uppkoppling i mobiler och plattor. 

 Reglerna i lagstiftningen för god hygien och i gott skick  

- en iakttagelse är inte direkt en avvikelse eftersom flera iakttagelser kan bli en 

avvikelse .  

- situationsbedömning krävs och en slutsats där en avvikelse grundar sig på flera 

orsaker.  

 Värdering av observationer – stöd eller förkasta teorin av att en iakttagelse blir till en 

avvikelse. Frågeteknik är nödvändig kring hur det är en tillfällighet eller inte, flera faktorer bör 

beaktas. Använd flera olika metoder för att stödja era avvikelser,främst värdering mot 

lagstiftning. Återigen - mentala förberedelser innan kontrollen är viktig. 

 Anteckningar, och spårbarhet av bedömningar – spara detta. UK – använder sig av förtryckta 

anteckningsblock som är numrerade och de sparas alltid. Man kan styrka det mesta som har 

konstaterats vid kontrolltillfället.  

 Avgör en rimlig tid - sök överensstämmelser för åtgärd av konstaterade avvikelser. Det 

måste/bör finnas en check/bock där man följer upp påvisad avvikelse på kontrollrapporten – 

kontentan är att man inte kan släppa en avvikelse.  Alexander: Vi måste vara konsekventa 

med att visa att årgärder för avvikelser är ”avbockade”!  

 En uppföljande kontroll utförs när man inte kan vänta till nästkommande planerade 

livsmedelskontroll. 

 

 Kontrollförordningen ses över och den kommer förmodligen att vara klar innan året 2016 är 

slut 

Sär – när  - se PP 
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Smittskydd Skåne informerar 

 

 

 Vårdhygien och strama slog samman med smittskydd Skåne och blev epi skåne.  

 Två utbrott pågår just nu- gällande salmonella (elva län är påverkade) och e-hec 

 Campylobacter har ökat i Skåne med 1300 fall/år och resistenta bakterier blir fler 

och fler  

 Tarmsmittor ex salmonella, e-hec, campylobakter (de går stadigt uppåt) men det 

ökar framför allt inom inhemska infektioner.  

 Ökningen beror förmodligen på: brister i slakthantering av kyckling. Eftersom 

efterfrågan på kyckling har ökat, speciellt ekologisk kyckling. Hantering av 

rengöring av slakttransportbilar etc.  

 Det sker sällan stora utbrott eller spridning från person till person 

 Flykting/asyl – smittskydd utförde olika förberedelser inför eventuella kommande 

influenser/calicivirus/resistenta bakterier. Hygien är A och O. 

Folkhälsomyndigheten (gamla SMI) har upprättat nya hygienaffischer för 

verksamheter utanför vården samt flera utbildningar.  

 Salmonella-enteritidis 13a – ett fall att begrunda.  

– 15 fall spridda i landet och en tidig misstanke fanns på en specifik krydda. 

Odling på öppnad på kryddburk blev testad med fel teknik på ett ackrediterat 

laboratorium och visade negativt resultat. Rätt teknik visade (efter ett möte med 

SLV) positivt utslag. Ett fall av detta hände även på Öland med hundra smittade! 

Flera personer hade köpt burken och haft burken hemma och blivit sjuka. 183 fall 

till slut. Kontentan: rätt metod måste användas (spara isolat för typning) 

information till allmänheten kring hur produkter med Salmonella ska minskas är 

viktigt.  

 Vattenprov på legionella bör tas av tjänstemännen på förvaltningarna. Att spara 

prover så typning som kan göras.  

 Shigella –ännu ett fall att begrunda 

- en anmälan om misstänkt matförgiftning inkom till miljöförvaltningen i Malmö och 

smittskydd fick också information om detta. Typning – shigella sonnei, det är en 

speciell shigellabakterie. Miljöförvaltningen i Malmö åkte ut till angiven restaurang 

som anmälan gällde. Personalen hade varit utomlands. Smittskydd intervjuade de 

smittade (10 fall) – och samtliga hade blivit smittade på fredagen och insjuknat på 

söndagen. Kött kunde de utesluta direkt. Restaurangens personal visade negativt på 

provtagningen. En månad senare framkom problem i Göteborg och Smittskydd 

misstänkt färsk koriander vilket var den gemensamma nämnaren. Brist i hantering, att 

koriandern inte hade sköljts tillräckligt väl.  
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Ida – nätverket 

 

 Syfte:  

- Myndighetssamverkan mot livsmedelsbrott 

- Öka förståelsen för varandras roller  

- Skapa kontaktytor 

- Effektivare brottsbekämpning  

- Strategiska frågor 

 

 Verksamhets ide 

- Samla representanter från olika myndigheter. Mer info, se PP. 

 

 Deltagare 

- SLV, Utveckling centrum i Malmö Helsingborg och Malmö MF, Polisen i region syd, 

etc. Åklagarnas org.utveckling centrum – de står för den samlade kunskapen.  

Åklagarverksamhet (åklagarkammaren i Helsingborg utreder livsmedelsbrott etc) samt 

stödfunktioner  

 

 Polisens org . regionsyd 24 medarbetare som utreder livsmedelsbrott, 

djurskyddsbrott, etc. Ida nätverket och MF har varit i kontakt med polisen då ex 

verksamhetsutövare har haft olaglig verksamhet med ex kött.  

 

 Aktiviteter . skrivelse till departementet . Man vill att det ska införas fängelsestraff 

för livsmedelsbrott. Sanktioner ska finnas tillgängligt 

 

 

 Studiebesök  kommer att göras samt föreläsningar av danska Reiseholdet. 

 

 Nyttan? Påverka vårt arbete positiv, skickliggöra polis och åklagare inom 

livsmedelsområdet. Ta del av mallar för åtalsanmälningar, bristande återkoppling 

från åklagare – utfall åtalsanmälan. Inspel till oss om frågor som är mer 

övergripande eller av strategisk karaktär. 

Ett förslag kan vara att en filmning kan göras av föreläsningen som Reiseholdet hållerför Ida-

nätverket i Malmö. Ett alternativ kan vara att en liveföreläsning genomförs.  Miljösamverkan Skåne 

kan kanske samordna det på en kommande länsträff. Fler förslag: en grupp på livtecknet kan skapas 

gällande detta.  
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Fusk inom livsmedelsbranschen – hur kan vi möta upp det inom 

livsmedelskontrollen?! 

 Projektgrupp? Förslag/ideér som rör detta? Eller ska man inte göra det över 

huvudtaget? 

 Post it lappar inlämnade till Elin Ulander under fikarasten. 

Margarethe Åkesson från Staffanstorps kommun informerar 

 

 Kebabkött levereras/transporteras till Skåne från bl a .från Holland och andra EU-

länder.  Det har ökat det senaste halvåret. Ingen svensk mellanhand finns.  

 Förslag på gemensamt projekt: undersöka kebab spårbarhet/redlighet etc. 

Samordning via Miljösamverkan Skåne? Checklista? Kontroll av dokument etc.  

 

Jonas Fröjd informerar– länsveterinär  

 Vad har kommit fram under revisioner av kommunal livsmedelskontroll: 

- Mellan 2008 – 2013 så utfördes 31 revisioner.  

- Mellan 5-6 revisioner/år 2014-2015 och ett intervall ligger på ca vart fjärde år. När 

SLV har gjort revisoner har det varit i samband med länsstyrelsen. 

 Syfte: granska och utvärdera pl verksamhet samt praktiska genomförandet enligt 882 

etc. Tre huvud frågor: se PP 

 Vid AV – ges myndigheten möjlighet att inkomma med en åtgärdsplan samt yttra sig.  

Om åtgärdsplan skickas inom avsedd tid, avslutas ärendet. Vid ej inkomna/begärda 

kompletteringar kan ärendet överlåtas till SLV. 

 Vad har mer framkommit? 

 

- Kompetensförsörjningsplan: Täcka upp för att förstärka kompetensen. Den ska även 

kunna upptäcka frånvaro av tjänstledigheter, långvariga sjukskrivningar, projekt etc 

- Intressekonflikter: tredjepart ska inte kunna ifrågasätta opartiskhet. 

- Beslut: de var oftast otydliga 

- Planering/tidsredovisning: Vilken tid finns för varje objekt? Det väsentliga är att varje 

objekt får den kontrolltid som är avsedd för dem. Om förarbete och efterarbete redovisas 

kan detta styrkas vid eventuella överklaganden. 

- Uppföljning/tidsredovisning: Tydlig måluppföljning och tidsredovisning är viktigt. Nämnden 

har en viktig roll i behovs- och resurstilldelning.  

- Beredskapsplaner: Fler bör revideras angående smittburen smitta, 

vattenberedskapsplan. Det väsentliga är att den ska finnas tillgänglig för alla - chefer, 

nämnd, handläggare etc.  Planen kan vara en del av kommunens övergripande 

krishanteringsplan. Rutin för matförgiftningsförfarande bör oftast revideras. Kontaktlistor 

ska ange funktioner och vem kontaktar man utanför kontorstid.  

Behov av övning behöver samordnas samt utföras kontinuerligt mellan olika myndigheter. 

 

 Se inbjudan för Övningsdag för ”utredning av livsmedelsburen smitta. Dagen är den 

18:e oktober LS Skåne i Kristianstad och dess syfte är att ha ett åsiktsutbyte.  
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Information från Tvärgruppsmöte samt Livssamverkan.  

 Det finns arbetsgrupper på livstecknet, se gällande protokoll där.  

 Roterande ordförandeskap, vid nästa möte Carl - Erik Kockum, sekreterare Elin 

Ulander 

 Livssamverkan 

- Arbetsgrupper – FVO, NKP- de behandlar frågor kring olika effektmål, GD – Sthlm, 

Malmö, Göteborg och MÖS, Nationella rev gruppen – arbetar med en 

kommunikationsplan, E handels- det är en samverkansgrupp för att samordna (se 

föregående anteckning längre upp , dricksvattengrupp .  

- Rengöring av kyldiskar! Finns det någon risk för livsmedel?  Beslut om brister i 

märkningen, inom gruppen kommer man att delge varandra beslut etc. 

- Matsvinn? Granska olika ställningstaganden och kommande trender 

- ABP?  

- Svensk Dagligvaruhandel – de arbetar med SLV, SKL, svar på remisser, filmer görs. De 

vill se en regional samverkan mellan kommunerna. De vill kunna möjliggöra 

efterhandskontroller. De önskar samma mallar, elektroniska uppföljningssystem. 

Tredjeparts certifiering- avlastning för kommunerna.  Läs de anteckningar som framkom 

med mötet med dem( på livstecknet).  

- De har också diskuterat gällande förslag som kommer på remiss angående nya 

kontrollområden, de sk Lagstiftningsområdena preliminärt  –  14 st. Förhoppningen är 

att de ska vara klara 2018. 

Filmvisning - Säkert och rätt, en film om livsmedelskontroll i ett skolkök 

 Filmen presenterades av Helsingborgs Miljöförvaltning. Där fick vi se hur en livsmedelkontroll 

kan gå till, den finns på HBGs MF hemsida.  

 http://www.helsingborg.se/foretagare/startsida/regler-tillstand-och-

anmalan/livsmedel/miljonamndens-roll/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VÄNLIGEN, 

Sarah Karlsson, Elin Ulander 

sarah.karlsson@lund.se, elin.ulander@kfsk.se 

http://www.helsingborg.se/foretagare/startsida/regler-tillstand-och-anmalan/livsmedel/miljonamndens-roll/
http://www.helsingborg.se/foretagare/startsida/regler-tillstand-och-anmalan/livsmedel/miljonamndens-roll/

