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Bakgrund till IDA-nätverket 

Då… 

• Kunde inte besvara uppföljningsfrågor 
• Okunskap & bristande engagemang 
• Preskriptionsrisk & preskription 
• Företagsbot – vaddå??? 
• Urusel kritik för polis  & åklagare 

 



Bakgrund till IDA-nätverket forts. 

Samverkan startade 

• Samverkan med polisen och Helsingborgs 
miljöförvaltning 

• Åtalsanmälningsmall för anmälningsbrotten 

• Ny anmälningsordning 

• Överenskommelse om att informera miljöförvaltningen 
om diarienummer för att underlätta uppföljningen 

• Bjöd in alla kommunerna att jobba efter samma modell 

• Uppföljningspärm skapades för att samla erfarenhet 

 



Bakgrund till IDA-nätverket forts. 

Nu… 

• Miljöförvaltningarna anmäler brott igen 

• Anmälningsbrotten handläggs i bästa fall inom 
ett kvartal 

• Miljöinspektörerna kan nu använda det 
verktyg som lagstiftaren har gett dem 

• Vi lär oss alltmer om företagsbot! 

 



Bakgrund till IDA-nätverket forts. 

Utmaningar saknas inte! 

• Polismyndighetens organisation 

• Bemanningsfrågan hos polisen 

• Stora livsmedelsärenden kräver närhet till 
miljöinspektören 

• Stora livsmedelsärenden kräver tätt samarbete 
mellan polisens utredare, åklagaren och 
miljöinspektören 

• Ingen praxis på företagsbotens storlek 



Kontrollmyndighet upptäcker brott 

• Länsstyrelser, kommuner, Livsmedelsverket. 

 

• Inspektör är ofta den som upptäcker livsmedelsbrott.  
Inte ovanligen genom tips. 
Om vi letar så hittar vi, nytt tänk. 
 

• Plikt att anmäla brott 
 

• Behöver dokumentera för att processen ska kunna fortgå. 
Förväntningar på andra myndigheter!  



Kontrollmyndighetens uppdrag och 
verktyg 

Genomgång av vad vårt uppdrag är och vilka 
verktyg vi fått för att genomföra det. 



Livsmedelslagen 

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll 
11 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de 
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av 
lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket, 
länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och 
kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. 
 
En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. 
 



EU 882/2004 
kontrollförordningen 

Artikel 54 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

1. Om den behöriga myndigheten konstaterar 
bristande efterlevnad, skall den vidta åtgärder för 

att se till att företagaren avhjälper situationen. När 
den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd 

som skall vidtas skall den ta hänsyn till den 
bristande efterlevnadens art och om företagaren 
tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 



Livsmedelslagen 

Rätt till upplysningar och tillträde 

20 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan 
som anlitas i den offentliga kontrollen har i den 
utsträckning som behövs för kontrollen rätt att 
1. på begäran få upplysningar och ta del av 
handlingar, och 
2. få tillträde till områden, lokaler och andra 
utrymmen som har anknytning till verksamheten 
och där göra undersökningar och ta prover. 

 



Livsmedelslagen 

Skyldighet att tillhandahålla hjälp 

21 § Den som är föremål för offentlig kontroll 
skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att 
kontrollen skall kunna genomföras. 

 



Livsmedelslagen 

Särskilda ingripanden m.m. 
24 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som 
1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EG- bestämmelser 
som kompletteras av lagen, eller 
2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om 
föreläggandet eller förbudet inte följs. 
Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av 
kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den 
för något annat ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad. 
Kontrollmyndigheten skall, på ägarens bekostnad, låta förstöra också 
sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat. 

 



Livsmedelslagen 

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden  

13 § Den myndighet som utövar offentlig 
kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, 
av de föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen, beivras. 



Livsmedelslagen 

Hjälp av Polismyndigheten 

27 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som 
behövs för utövande av offentlig kontroll eller 
verkställighet av beslut enligt denna lag, de 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med 
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har 
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. 

 



Livsmedelslagen 

Straffbestämmelser 
29 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 
1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats 
med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §, 
2. bryter mot 10 § första stycket, eller 
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1. 
 
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet 
bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock 
inte, om överträdelsen avser bestämmelser om 
myndighetsutövning. 
 



Exempel livsmedelsbrott 

29 § 1p Brott mot LIVSFS  
Tex inte ha godkännande från SLV, underlåta registrering hos kommun 
 
29 § 2p Utsläppande av livsmedel som är felmärkta eller som inte uppfyller kraven på livsmedlens 
beskaffenhet eller beteckning på marknaden  
Tex sälja fruktdryck märkt som juice, sälja sirap som honung, sälja livsmedel från annan anläggning som 
inte är godkänd osv osv 
 
Omfattar även förbud mot utsläppande av livsmedel som utgör eller innehåller förbjudna eller icke 
godkända ämnen/livsmedel (bl.a ”novel food”/nya livsmedel), förbud mot utsläppande av varor som i 
något led i kedjan handhafts vid en icke godkänd/registrerad anläggning. 
 
29 § 3p Inte lämna information som behövs för kontrollen till kontrollmyndigheten  
Tex underlåta att visa ID trots begäran, inte lämna begärda handlingar 
 
Dock ej att inte ge tillträde enligt 20 § 2p. 
 
29 § 2 st Bryter mot gemenskapsbestämmelserna 
Tex inte ha salmonelladokument, inte sköta hygien, inte korrekt förvaring av avfall, inte ha spårbarhet, 
inte korrekt märkning osv osv. 



Exempel andra brott 

• Vållande till kroppsskada Brb 3 kap. 8 § och framkallande av fara för annan 
Brb 3 kap. 9 §; jfr. Göta hovrätts dom den 11 oktober 2016 i mål B 170-16 
 

• Hallonen i Ljungby 
 

• Våld eller hot om våld mot tjänsteman 17:1-2 BrB.  
Motvärn eller våld för att hindra myndighetsutövning 17:4 Brb 

  
• Den som olovligen rubbar, skadar eller annars förfogar över egendom som 

är föremål för utmätning, kvarstad, betalningssäkring, beslag eller annan 
liknande åtgärd skadar eller borttager myndighets anslag eller försegling 
eller eljest olovligen öppnar vad myndighet tillslutit eller ock överträder 
annat dylikt av myndighet meddelat förbud, dömes för överträdelse av 
myndighets bud till böter eller fängelse i högst ett år. 17:13 BrB 



Exempel andra brott 

• Urkundsförfalskning 14:1 BrB 
Exempel förfalskade SLV-stämplar 

• Osant intygande 15:11 BrB / lämna falska 
uppgifter om identitet 20 § 1p + 29 § 3 p 
livsmedelslagen 

• Bedrägeri 9:1 BrB 

• Djurplågeri 16:13 BrB 

 



Livsmedelslagen 

30 § Om en sådan gärning som avses i 29 § är att 
anse som ringa, döms inte till ansvar. 

Till ansvar enligt 29 §, döms inte, om gärningen 
är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen 
(2000:1225) om straff för smuggling. 

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har 
överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag 
för en gärning som omfattas av föreläggandet 
eller förbudet. 

 



Exempel ringa-brott 
 

Helsingborgs TR B 33-17 Dom 2017-04-10 
 
Åklagaren: ”…med vilseledande märkning sålt Guavadryck som juice och således vilselett kunderna med 
felaktig information. Han har av oaktsamhet brutit mot föreskrift meddelad med stöd av 
livsmedelslagen.” 
 
Tingsrätten: ”Av vad som redogjorts för ovan följer således att det utgör ett brott mot livsmedelslagen 
att vid marknadsföring av guavadryck med mindre än 100 % fruktinnehåll, på ett sätt som är 
vilseledande för slutkonsumenten, benämna drycken juice på åtföljande prislapp och kampanjmärkning. 
Tashin Sharif har såsom ställföreträdare för Sharifs Livs AB av oaktsamhet gjort sig skyldig till detta brott. 
 
Som angetts ovan döms emellertid inte till ansvar för ringa överträdelser. Med hänsyn till att 
prislapparna med benämningen juice endast använts under en kort tid, då det av såväl guavadryckens 
förpackning som innehållsförteckning tydligt framgått att det varit fråga om guavadryck samt då annat 
inte är visat än att enbart ett fåtal förpackningar sålts bedömer tingsrätten att överträdelsen är att 
betrakta som ringa. Det har därmed inte begåtts något brott i Sharifs Livs AB:s näringsverksamhet för 
vilket företagsbot kan utdömas. Under dessa förhållanden är talan om företagsbot, oaktat Sharif Livs 
AB:s inställning, inte lagligen grundad. Talan ska därför ogillas.” 



Exempel inte ringa-brott 

Göta HovR B 3328-13 Dom 2014-04-04  
 
Åklagaren: ”Vally Seyed Ali har under tiden 29 november till 2 december 2011 bedrivit 
livsmedelsverksamheten Wokhöman (Food house 8, 611106-8851) på Ågatan i Linköping och därvid 
uppsåtligen haft denna öppen i strid med ett tillfälligt förbud att bedriva livsmedelsverksamhet.” 
 
Tingsrätten: ”Självfallet är det av vikt i samhället att bestämmelser och av myndigheter givna beslut i 
största möjliga mån efterlevs av privatpersoner såväl som av näringsidkare. Det är utrett att Vally Sayed 
Ali inte omgående efter att han fick del av beslutet stängde restaurangen. För tingsrätten ter det sig 
emellertid besynnerligt att restaurangen så snabbt fick öppna igen trots att det mesta som det tillfälliga 
förbudet anmärkt på, efter vad som framkommit, inte hade åtgärdats. Av den relevanta lagstiftningen 
framgår av 30 § livsmedelslagen att om en sådan gärning som avses i 29 § är att anses som ringa, döms 
inte till ansvar. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning att det som kan läggas Vally Sayed Ali till last 
är av ringa beskaffenhet, varför åtalet ska ogillas.” 
 
Hovrätten: ” Det är klarlagt att Vally Seyed Ali har meddelats ett tillfälligt förbud att bedriva 
livsmedelsverksamhet. Förbudet har stöd i lag. Vally Seyed Ali har varit skyldig att följa förbudet även 
om han anser att det har vilat på felaktiga grunder. Genom att trotsa förbudet under den i åtalet 
angivna tiden har han gjort sig skyldig till brott mot livsmedelslagen som inte kan anses som ringa. 
Brottet är dock inte allvarligare än att påföljden kan stanna vid 30 dagsböter. ”   



Polismyndighet utreder brott 
• 2015 En myndighet, 7 regioner, Polisregion Syd – Kalmar, Blekinge, Kronoberg och  

Skåne län, 58 kommuner.  
 

• Utredare för specialstraffrättsliga brott finns i Malmö, Helsingborg, Trelleborg,  
Simrishamn, Karlskrona, Kalmar, Växjö 
 

• Åtalsanmälan skickas till polisens funktionsbrevlåda: miljobrott.syd@polisen.se,  
kopia för kännedom till katarina.nyborg@polisen.se   
Polisen upprättar en anmälan med K-nr och skickar en kvittens till anmälaren 
 

• Det är önskvärt att den digitala anmälan är uppdelad i en fil för anmälan och  
en fil för respektive bilaga (exempelvis fotobilaga samt inspektionsrapport). 
 

• Polisen kontrollerar anmälan 
Exempelvis tar kontakt med kontrollmyndighet för fler foton, prover och  
analysresultat. Syftet är att få ett komplett underlag till åklagaren.  
 

• Brott som kan leda till företagsbot ska alltid ledas av åklagare 
Livsmedelsbrott innebär nästan alltid företagsbot och förundersökningarna  
är därför åklagarledda. Underlåten registrering drivs som företagsbot i Region Syd. 

mailto:miljobrott.syd@polisen.se
mailto:katarina.nyborg@polisen.se


Polismyndighet utreder brott 

• Ärendet lottas in till åklagare som gör en bedömning av om det finns förutsättningar att styrka brott och om förundersökning 
ska inledas. 
 

• Åklagaren ger polisen utredningsdirektiv. 
 

• Polisen genomför utredning till exempel förhör med vittnen inklusive inspektörer, inhämtar dokument, gör kontroll på 
platsen, beställer ytterligare analys och förhör med den misstänkte. 
 

• Utredningen kan sluta på två sätt: 
 
- Om förundersökningen läggs ner: 
Detta beror oftast på att brott inte går att styrka. 
Underrättelse om nedläggningsbeslutet ska skickas till anmälaren och den misstänkte om någon delgivits misstanke. 
 
- Om förundersökning ska gå vidare till strafföreläggande/företagsbot eller åtal: 
Samtliga handlingar ska delges den misstänkte och hen ska få tillfälle att yttra sig enligt 23 kap 18 § rättegångsbalken.  
Det kan finnas invändningar och önskemål om ytterligare utredning som kan tillgodoses om  
åklagaren tycker  att det är nödvändigt.  
Polisen frågar den misstänkte om inställningen till brottet och  
om strafföreläggande skulle accepteras.  
 
Efter slutdelgivning överlämnas ett förundersökningsprotokoll till åklagaren för beslut. 
 

• Som regel återkopplar utredaren till anmälaren om resultatet. 



Åklagarmyndighet lagför 

• Strafföreläggande/företagsbot 

• För talan om företagsbot vid domstol 

• Personligt ansvar/näringsidkarens ansvar 



Exempel gjort vad som skäligen kan 
krävas 

Malmö TR B 9430-16 
 

Åklagaren: ”Jawahir Aden Shanle har som enskild näringsidkare från i vart fall den 19 maj 2013 till och med den 31 maj 
2015 under namnet Shanle Restaurang och Café bedrivit näringsverksamhet i form av livsmedelshantering på 
Persborgstorget 1 i Malmö utan att föreskriven anmälan för registrering skett till Miljöförvaltningen i Malmö och 
därigenom av oaktsamhet brutit mot föreskrift meddelad med stöd av livsmedelslagen.” 
 
Domstolen: ” Det framgår av utredningen att Jawahir Shanle var ansvarig för verksamheten samt att hon drev 
restaurangverksamheten under drygt två år utan att ha erforderligt tillstånd från miljöförvaltningen. Objektivt föreligger 
därför ett brott mot livsmedelslagen för vilket år stadgat strängare straff än penningböter.  I enlighet med vad som 
föreskrivs i 36 kap 7 § brottsbalken ska företagsbot inte åläggas den ansvarige om han eller hon har gjort vad som 
skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.  Jawahir Shanles har gjort gällande att hon anmälde 
verksamheten till Skatteverket samt att hon flera gånger tog kontakt med miljöförvaltningen och bad att få en kontroll 
utförd av den lokal där hon drev verksamheten. I avsaknad av annan utredning får Jawahir Shanles uppgifter godtas. 
Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de omständigheter som i övrigt framkommit om verksamheten och Jawahir 
Shanles förhållanden får hon anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas av henne för att förebygga brottsligheten. 
Åklagarens talan ska därmed lämnas utan bifall.” 
 
Skiljaktig mening: ” Som ägare och verksamhetsansvarig har Jawahir Shanle varit skyldig att informera sig om de lagar 
och bestämmelser som gällde för att driva restaurangverksamhet. Jawsahir har inte gjort ens sannolikt att hon anmält 
till miljöförvaltningen att hon ville söka tillstånd för verksamheten och under alla förhållanden har hon drivit 
verksamheten under lång tid utan tillstånd. Hon har därmed inte vidtagit någon relevant åtgärd för att förebygga 
brottsligheten.” 
 
HovR: bifaller åklagarens talan 



BRA ATT KOMMA IHÅG! 

• Brott mot livsmedelslagen är bötesbrott, finns 
inget grovt brott (ännu!) 

• Preskriptionstiden för brott mot livsmedelslagen 
är 2 år (just nu!) 

• Preskriptionstiden för utfärdande av företagsbot 
är minst 5 år (beroende på det bakomliggande 
brottets svårighetsgrad) 

• Om brottet är preskriberat får talan om 
företagsbot väckas endast om det är påkallat ur 
allmän synpunkt 



Allmän domstol genomför rättegång 

• Inspektör kallas ofta som vittne/sakkunnig 
• Ta reda på vad åklagaren vill styrka med ditt förhör 
• Förbered dig på tänkbara frågor från åklagare och försvar 
• Filmer om rättegång på Domstolsverkets hemsida 
• Rättegångar är som regel offentliga, du kan besöka en för att se 

hur det går till 
• Vittnesed/ed av sakkunnig 
• Ta med akten men fråga innan du läser från den 



Fördjupning 
 

Att bygga upp en åtalsanmälan och våra 
erfarenheter av att samverka. 



Grundmallar för åtalsanmälningar 

• IDA-nätverket strävar efter att hitta en grundmodell för 
åtalsanmälningar. Det är under ständig utveckling. 

• Med en gemensam modell underlättas kommunikationen mellan 
myndigheterna 

• Modellen syftar även till att rätt uppgifter kommer in i utredningen 
från början 
 

1. Underlåten registrering 
Mall finns ni kommer får den med er hem 
 
2. Andra livsmedelsbrott 
Eftersom brotten kan se så olika ut är det svårt att göra en mall, men ni 
får ett avidentifierat exempel med er hem 
 
 



Obligatoriskt innehåll i åtalsanmälan 

• Brottsangivelse (tid, plats, lagrum) 

• Korrekta och fullständiga uppgifter om 
näringsverksamheten (firmatecknare, namn + 
skyltnamn, organisationsnummer, adress, 
telefon mm) 

• Övergripande bakgrund begränsa detaljer, 
avvakta med bilagor 

• Beskriv kronologiskt 



Övrigt innehåll i åtalsanmälan 

• Kontrollmyndighet som har 
förutsättningar/kännedom om tidigare f-bot, 
nämn vid anmälan! 

• Miljönämnden misstänker att x gjort x i 
obehörig vinst på brotten. 

• Övriga iakttagelser som kan ha betydelse för 
bedömningen, tex om ekonomi, djurskydd 



Angående bilagor 
 

• Avvakta med att bifoga bilagor men strukturera 
det och förbered för att lämna i samband med 
förhör 

• Bildbilagor ska vara i färg, tydliga med bild från 
flera håll, information om vad bilden föreställer, 
när och var den tagits och av vem.  
Ange också vad som är viktigt att notera med 
bilden, tex att viss märkning saknas, att visst 
datum eller mängd framgår av etiketten. Ge vid 
behov en referensbild som visar hur det ska se ut. 

 



Exempel bildbilagor 

Varför är dessa bilder inte bra? 
• Otydlig skärpa 
• Dålig beskäring 
• Skuggor 
• Skrynklig förpackning som gör att hela 

inte syns 



Exempel bildbilagor 
Bilder tagna av inspektör Johan Jonsson vid inspektion i Gatukök Fyrkanten, Storgatan 11 i Helsingborg, den 4 
mars 2016. Bilderna visar lokalernas dåliga rengöring och eftersatta underhåll. Det finns ingrodd smuts på alla 
bilderna och det är ställen som kan komma i kontakt med livsmedel. Det strider mot lagen att inte ha hela och 
rena ytskikt.  

1. Bild på kran över vask.  

2. Bild på tröskel till kök 

3. Diskmaskin 



Våra erfarenheter 

• Vi är bra på olika saker 

• Miljöinspektören/miljöjuristen kan livsmedelslag 
och EU-rätt  

• Polisens utredare håller förhör och strukturerar 
utredningen tillsammans med miljöinspektören 

• Åklagaren fattar beslut om utredningsåtgärder 
och ger direktiv, bevisvärderar, skriver 
gärningspåstående 

• Samverkan behövs tidigt och hela vägen 



Frågor till oss? 



Fråga till er! 

Kan vi samverka på något sätt? 


