
Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll 
inom Livsmedelskedjan (SNOL)
 Samverkan inom livsmedelskontrollen behöver öka i samtliga län

 SNOL ska bli sammansvetsad och kraftfull aktör som representerar kommunala 
kontrollmyndigheter i dialog med stat, EU och branschorganisationer

 Två representanter per län 

 Stockholm Stad är ordförande för nätverket under 2019

 SNOL möjliggör att även små kommuner deltar i det strategiska arbetet inom 
livsmedelskedjan, t ex nationella arbetsgrupper

 Nätverket ökar förutsättningarna för bättre resurser och ökad kompetens genom 
samverkan 



En ny riskklassningsmodell
 Livsmedelsverket har föreslagit en ny riskklassningsmodell

Det hålls just nu workshops med kommunala kontrollmyndigheter

 Syftet är att skapa en mer likvärdig, effektiv och enklare modell

 Ett ökat fokus på bedrägliga beteenden genom en omfördelning av 
kontroll från sista ledet (detaljhandel och serveringar) till tidigare led 
(partihandel och huvudkontor). 

Då restauranger och serveringar är de vanligast förekommande 
innebär det en minskad kontrolltid på mellan 10-50%
 Intäkter och personella resurser minskar vilket kan leda till kompetensbrist



Regelbunden kontroll har en preventiv effekt

 Bedrägligt beteende och fusk förekommer även i sista ledet

Medborgarna har förväntningar på kontroll på serveringar och i 
detaljhandel

 Kontrollen har även ett uppdrag att förenkla för företagen

Riskerar att driva fram fler förelägganden



Efterhandsdebitering
 SKL är positivt till principen om efterhandsdebitering av livsmedelskontroll 

 Ett nytt avgiftssystem och en ny riskklassningsmodell bör implementeras vid 
samma tillfälle

 Tillräckligt med tid för anpassning

 Staten måste ha nödvändig vägledning på plats i god tid

 För att underlätta att driva in avgifter måste avgiftsbeslut bli en exekutionstitel och 
gälla även om de överklagas.

 Livsmedelskontrollen och livsmedelsföretagen ska ha samma förutsättningar 
oavsett sitt geografiska läge och därför behövs ett nationellt system för att 
motverka skillnader i kostnader för att genomföra kontroll 



Diskussionsfråga

Vad har vi för praktiska tips och erfarenheter som vi kan dela med oss 
av till varandra för att förbereda oss för en ny riskklassningsmodell 
och en eventuell framtida övergång till efterhandsdebitering?
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