
Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan 2021–2024 
Del 2: Åtgärder för att nå målen – prioriteringar inom tillsynen: uppdateringar för år 2023 

Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion 
 

UTVECKLINGSTEMA PRIORITERING 2021 2022 2023 2024 

Ledning genom 
information och 
digitalisering 

Tillsynsresultaten styr 
tillsynen 
Fortsättning från 2020: 
1. Underhåll (Oiva rader 

2.2 och 2.3) 
2. Renhållning (Oiva 

rader 3.1 och 3.2) 
3. Marknadsföring (Oiva 

rad 13.3) 
4. Riksomfattande 

projekt för tillsyn över 
salthalt och 
näringsvärde (Oiva 
rad 13.1 och 13.2) 

 
Genomförande från 2022: 
5. Temperaturbehärskni

ng  
Kontrollen av livsmedlens 
temperatur”, till vars rader 
det flyttas saker som gäller 
kontrollen av temperatur 
också från andra helheter.) 

 
 

6. Spårbarhet (Oiva 
rader 16.1 och 16.9) 

7. Återkallelser (Oiva 
rad 16.6) 
 

Genomförande av 
prioriteringarna 1–4 

• Samordnar och 
handleder: 
Livsmedelsverket 

• Bedömer och leder 
organiseringen och 
genomförandet av 
tillsynen: 
regionförvaltningsverk
en 

• Genomför prioriterad 
tillsyn: kommunerna 

 
 
 
 
Planering av prioriteringarna 
5–6 

• Planerar: 
Livsmedelsverket 

• Deltar i planeringen: 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna 

 
Prioritering 5: 

• Planering 

fortsätter till år 

2022 

 
Prioritering 7: 

Sammanfattning av 
prioriteringarna 3–4 

• Samordnar 
uppföljningen och de 
fortsatta åtgärderna: 
Livsmedelsverket 

• Utarbetar 
sammanfattningen, 
informerar om 
resultaten, deltar i den 
fortsatta planeringen: 
Livsmedelsverket, 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna 

 
 
Planering av prioritering 5: 

• Planerar: 

Livsmedelsverket 

• Deltar i planeringen: 

regionförvaltningsverk

en, kommunerna 

 
Genomförande av 
prioritering 6 

• Samordnar, handleder, 
utbildar: 
Livsmedelsverket 

• Deltar i utbildandet, 
Bedömer och leder 
organiseringen och 
genomförandet av 

Sammanfattning av prioriteringarna 
1 och 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande av prioriteringarna 
5–6 

• Samordnar och handleder: 
Livsmedelsverket 

• Bedömer och leder 
organiseringen och 
genomförandet av tillsynen: 
regionförvaltningsverken 

• Genomför prioriterad tillsyn: 
kommunerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande av 
prioritering 5 

• Samordnar och 
handleder: 
Livsmedelsverket 

• Bedömer och leder 
organiseringen och 
genomförandet av 
tillsynen: 
regionförvaltningsverk
en 

• Genomför prioriterad 
tillsyn: kommunerna 
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• Förändarts till ett 

internt 

utvecklingsprojekt 

i Livsmedelsverket 

tillsynen: 
regionförvaltningsverk
en 

•  Deltar i utbildningar: 
kommunerna 

Sammanfattning av 
prioritering 6 

• Samordnar 
uppföljningen och de 
fortsatta åtgärderna: 
Livsmedelsverket 

• Utarbetar 
sammanfattningen, 
informerar om 
resultaten, deltar i den 
fortsatta planeringen: 
Livsmedelsverket, 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna 

 Verktygslåda för 
tillsynsmän 
Den kompetens som 
behövs för tillsynen 
sammanställs i en 
verktygslåda för 
tillsynsmän, där 
informationen är lätt att 
hitta och begriplig. 
 
Preliminära delområden i 
verktygslådan är 
tjänstemannens ansvar 
och skyldigheter, att 
använda tvångsmedel, att 
hitta och använda 
information, att 
genomföra inspektioner 
inklusive inspektioner på 
distans, interaktion och 
förberedande metoder 
samt ledarskap – chefens 
ansvar och skyldigheter. 
Ytterligare delområden 
läggs till verktygslådan vid 
behov och olika frågor 
prioriteras och utvecklas 
varje år. 

• Planerar 
genomförandet av 
prioriteringen 2021–
2024 och inleder 
genomförandet: 
Livsmedelsverket 
 

• Deltar i planeringen till 
exempel i form av 
workshopar: 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna, 
Försvarsmakten (i 
tillämpliga delar), 
Valvira (i tillämpliga 
delar) 

• Använder verktygen i 
sin tillsynspraxis: 
kommunerna, 
Försvarsmakten (i 
tillämpliga delar), 
Valvira (i tillämpliga 
delar) 

• Sammanställer 
verktygslådan för 
tillsynsmän.Verktygslåd
an är en pilot i 
reformen av 
Livsmedelverkets 
internetsida  

• Genomför 
reformarbete av 
internetsidan. 
Livsmedelsverket 

• Samordnar 
utbildningarna 
regionalt, bedömer och 
leder organiseringen 
och genomförandet av 
tillsynen: 
regionförvaltningsverk
en 

• Deltar i utbildningar, 
använder verktygen i 
sin tillsynspraxis: 
kommunerna, 
Försvarsmakten (i 
tillämpliga delar), 
Valvira (i tillämpliga 
delar) 

• Sammanställer verktygslådan 
för tillsynsmän samt sköter 
utbildning och leder arbetet på 
riksnivå. Planen preciseras 
under 2022. Livsmedelsverket 

• Samordnar utbildningarna 
regionalt, bedömer och leder 
organiseringen och 
genomförandet av tillsynen: 
regionförvaltningsverken 

• Deltar i utbildningar, använder 
verktygen i sin tillsynspraxis: 
kommunerna, Försvarsmakten 
(i tillämpliga delar), Valvira (i 
tillämpliga delar) 

• Sammanställer 
verktygslådan för 
tillsynsmän samt sköter 
utbildning och leder 
arbetet på riksnivå. 
Planen preciseras under 
2023. Livsmedelsverket 

• Samordnar 
utbildningarna 
regionalt, bedömer och 
leder organiseringen 
och genomförandet av 
tillsynen: 
regionförvaltningsverk
en 

• Deltar i utbildningar, 
använder verktygen i 
sin tillsynspraxis: 
kommunerna, 
Försvarsmakten (i 
tillämpliga delar), 
Valvira (i tillämpliga 
delar) 
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 Fler objekt omfattas av 
tillsynen 
Tillvägagångssätten 
utvecklas så att de aktörer 
som borde kontrolleras 
(enligt lagstiftningen eller 
Livsmedelsverkets 
anvisningar) faktiskt 
omfattas av tillsynen. 
 
De aktiva objekten och 
målåtgärderna uppdateras 

• Livsmedelsverket 
kartlägger 

o typer av 
aktörer och 
verksamheter, 
som ofta är 
inte 
omfattade av 
tillsynen 

o möjliga sätt 
för att 
uppföra dessa 
aktörer och 
verksamhet 
omfattande 
av tillsynen 
bättre i 
framtiden 

• Livsmedelsverket gör 
ett förslag av 
prioritering (aktörer och 
verksamhet) som 
handläggas i en 
workshop med 
regionförvaltningsverk
en och kommunerna  

• Livsmedelsverket 
kartlägger och 
förverkligas sökning av 
aktörer som inte är 
omfattade av tillsynen 

• Livsmedelsverket 
utredar de bästa sätt 
att uppföra prioriterade 
typer av 
aktörer/verksamheter 
omfattande av tillsynen 

utredning på 
informationsförmedling 
mellan Livsmedelsverket och 
kommunerna→ ett förslag 
för utbut av medel 

o förtydligar 
anvisningar 

• Livsmedelsverket 
förverkligas 
sökningsmetoder för 
aktörer som inte är 
omfattade av tillsynen 

• Samamarbete med  
skattemyndighet→ 
Begäran till kommuner 
om aktörer hör till 
kontrol 

• Kommunerna tar reda 

på om aktörers 

aktivitetet och 

inbegriper registrering 

eller godkänding om 

behövs  

• Regionförvaltningsverk

en är informerad  

• Beslutar i samarbete med 
kommuner om att vilka 
metoder kommer att användas 
av förslaget av förmedling och 
gör planet för genomföring 

o workshop med 
kommunerna  och 
regionförvaltningsver
ken 

• Livsmedelsverket 

• Fortsättar kartläggningen: 
kommunerna 

• Följer med och ger anvisningar: 
regionförvaltningsverken 

• Rapporterar, utreder 
sätt att använda 
resultaten och 
informerar: 
Livsmedelsverket, 
regionförvaltningsverk
en 

• Genomför planet för 
genomföring i sitt 
område : kommunerna 

• Följer med och ger 
anvisningar: 
regionförvaltningsverk
en 

 Utveckling av e-tjänster 
1. Ekologisk produktion: 

Elektronisk 
kundtjänst 2020–
2022 

2. Fodertillsyn 2021–

2024: Utveckling av 

systemet Qlick  för 

verktyg av kontrol 

• Utvecklar system för e-
tjänster: 
Livsmedelsverket, 
Valvira 

• Deltar i utvecklingen: 
kommunerna, NTM-
centralerna, 
regionförvaltningsverk
en (i tillämpliga delar) 

• Utvecklar system för e-
tjänster: 
Livsmedelsverket, 
Valvira 

• Deltar i utvecklingen: 
kommunerna, NTM-
centralerna, 
regionförvaltningsverk
en (i tillämpliga delar) 
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och för att tillgodose 

rapporteringens 

behov, utveckling av 

elektronisk 

kundtjänst av aktörer 

3. Livsmedelstillsyn: 
Kontinuerlig 
utveckling av VATI 

4. Alkoholtillsyn: 
Uppdatering av 
alkoholnäringsregistr
et 

Myndighetssamarbe
te för bekämpning 
av bedrägeri 

Utveckling av kampen mot 
brottslighet i 
livsmedelskedjan 

• Planerar, samordnar 
och genomför 
prioriterad tillsyn: 
Livsmedelsverket, 
Tullen 

• Deltar i planering och 
samarbetsmöten: 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna, 
Valvira 

• Planerar, samordnar 
och genomför 
prioriterad tillsyn: 
Livsmedelsverket, 
Tullen 

• Deltar i planering och 
samarbetsmöten: 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna, 
Valvira 

• Samordnar uppföljningen och 
de fortsatta åtgärderna: 
Livsmedelsverket, Tullen 

• Utarbetar sammanfattningen, 

informerar om resultaten, 

deltar i den fortsatta 

planeringen: Livsmedelsverket, 

Tullen, 

regionförvaltningsverken, 

kommunerna, Valvira 

 

  
 
Utveckling av beredskapen 
för tillsyn och bekämpning 
av bedrägerier inom 
ekologisk produktion 
2020–2023 

• Planerar, samordnar, 
handleder, utbildar: 
Livsmedelsverket 

• Handleder och följer 
regionalt: NTM-
centralerna 

• Bedömer och handleder 
(vid behov): 
regionförvaltningsverk
en 

• Planerar, samordnar 
och genomför 
prioriterad tillsyn: NTM-
centralerna, 
auktoriserade 
inspektörer, 
kommunerna, Valvira, 
Tullen 

• Samordnar, handleder, 
utbildar: 
Livsmedelsverket 

• Handleder och följer 
regionalt: NTM-
centralerna 

• Bedömer och handleder 
(vid behov): 
regionförvaltningsverk
en 

• Genomför prioriterad 
tillsyn: NTM-
centralerna, 
auktoriserade 
inspektörer, 
kommunerna, Valvira, 
Tullen 

• Genomföring av de fortsatta 
åtgärderna  

• Handledning och utbildning  

• Genoför prioriterad tillsyn: 
NTM-centralerna, 
auktoriserade inspektörer, 
kommunerna, Valvira, Tullen 

• Livsmedelsverket 

• Utarbetar 
sammanfattningen, 
informerar om 
resultaten,  
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Beredskap och 
krishantering 

Utveckling av 
pandemiberedskapen – 
lärdomar från 
coronaepidemin inom 
miljö- och hälsöskydd 

• Planeras och samordnas 
av: Livsmedelsverket, 
Valvira 

• Bedömer sin egen 
verksamhet, uppdaterar 
sin beredskapsplan: 
JSM, Livsmedelsverket, 
Tullen, 
Försvarsmakten, 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna 

•  Samordnar, 
sammanställer 
information och 
handleder: 
Livsmedelsverket, 
Valvira 

• Uppdaterar sektor av 
beredskapsplan och 
dess anvisningar och  
handlingsätt 

• workshp av lärdomar 
från coronaepidemin 

• Deltar i arbetsgrupper, 
bedömning av utfallet 
och utveckling av 
beredskapen: JSM, 
Livsmedelsverket, 
Tullen, 
Försvarsmakten, 
regionförvaltningsverk
en, kommunerna 

• Samordnar och handleder: 
Livsmedelsverket, Valvira 

• Tar i bruk överenskomna 
tillvägagångssätt: JSM, 
Livsmedelsverket, Tullen, 
regionförvaltningsverken, 
Försvarsmakten, kommunerna 

• Bedömer utfallet av 
arbetet med 
prioriteringarna 

 


