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Tematräff -
Regler och villkor - bemötande 
och kalibrering av kontrollen



”Livsmedelsverket ska vidareutveckla det 
arbete som pågår inom 
livsmedelskontrollen för att öka 
likvärdigheten, utveckla bemötandefrågor 
och på andra sätt underlätta för 
företagen.”

- God kontrollsed

- SamBA

Regeringsuppdrag: 
Underlätta för företagen 
genom likvärdig kontroll



God kontrollsed handlar om hur kontrollmyndigheter genom sin kontrollpersonal och 
sina ledare utför uppdraget offentlig livsmedelskontroll på bästa möjliga sätt. 

Genom God kontrollsed skapar vi en mer enhetlig kontroll som, av företagen, upplevs 
som professionell, tydlig och rättssäker.

God kontrollsed
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En kontroll som är

Systematisk

Tydlig

Riskbaserad

Objektiv

Rättssäker

Verkningsfull 

Enhetlig och likvärdig

Målet med god kontrollsed



God kontrollsed – två bitar 



Utbildning för kontrollpersonal
Utbildningsturné Webbseminarium  

Plan C: 
• Digital halvdagsutbildning

Webbseminarium om kontrollprocessen
8 tillfällen under november 2020

• Nationell Kontrollkonferens
Hösten 2021



 Arbetet med God kontrollsed kommer att fortsätta under 2021 

 Workshops under hösten 2020 för att ta in synpunkter från 
Livsmedelsverket, företagare och chefer i livsmedelskontrollen

 I november 2020 presenteras aktiviteter vi kommer att jobba vidare 
med under 2021

Fortsatt arbete 2021-



SamBA – Samrådsgrupper med 
bransch och andra aktörer

Ett forum för inhämtande av synpunkter, ömsesidig information 
och frågor/diskussion.

Syfte: ökad insyn och delaktighet i Livsmedelsverkets arbete med 
EU-lagstiftningen, inkl tillämpning och vägledningsfrågor, ökad 
transparens och ömsesidigt informationsutbyte.



Vad När

Inhämtning av synpunkter/önskemål/idéer från flera intressenter
 vilka områden för pilot samt ramar för grupperna

Klart √

Pilotprojekt – 2 utvalda ämnesområden

- Märkning (uppstart 4/9) √
- Livsmedelshygien (uppstart 18/9) √

Analys och utvärdering

Hösten 2020 -
våren 2021

Fastställa initiala samrådsgrupper Innan sommaren 
2021

Samrådsgrupper inom valda ämnesområden startas Senast hösten 
2021

Färdplanen



Hur jobbar vi bäst ihop?



Regelutvecklingsprocessen och SamBA

Fas 1

Vad vill Sverige 
förhandla?

Fas 2 

Frågan tas upp på 
Agendan!

Fas 3

Förslag för omröstning

Fas 4 

Publicering och 
översättning 

Fas 5 

Tillämpning och 
vägledning

Fas 6

Utvärdering 
regler/tillämpning



Pilot Märkning/livsmedelsinformation
Välkommen till Samrådsgruppen om Märkning/Livsmedelsinformation. 
Inledning. Arbetsnamn och former – Första pilotgruppen.

Djurskyddsmärkning
Framsidesmärkning
Köttiga namn på vegetariska produkter 

Kontrollwiki
Food Labelling Information System

Övrigt. Nästa möte – kontakt mellan samrådsmötena.

Fas 2 

Frågan tas upp på 
Agendan!

Fas 5 

Tillämpning och 
vägledning

Fas 5 

Tillämpning och 
vägledning



• Kontaminanter

• Tillsatser, aromer och enzymer

• Ekologiska livsmedel

• Kontrollfrågor

• Närings- och hälsopåståenden (inkl
Nyckelhålet)

• Skyddade beteckningar

• Livsmedel för särskilda grupper

• Spårbarhet

• Hantverksmässig lm-produktion

• Dricksvatten

• Nya livsmedel

• Material i kontakt med livsmedel

• Vin och sprit

• Fusk

• Kosttillskott

Föreslagna framtida grupper




