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Abstract 
The county administrative boards are the responsible administrative authority for the 
primary production control of food in Sweden. The purpose of this study was to investigate 
how the county administrative boards work with improvements on primary production 
control of food, compared to some aspects from the Swedish National Audit Office report RIR 
2014:12 and if any improvements can be seen at the present time. A survey was performed to 
find out if any improvement had been made. The survey included both quantitative and 
qualitative questions about food control, registration, control frequency, cooperation, 
resources and competence. 18 of the 21 county administrative boards answered the survey. 
The result from the survey indicate improvements in some fields of the primary production 
control of food, compared to the report RIR 2014:12. Areas that indicated improvements are 
an increased control frequency of registered primary production producers and that there 
were an increased proportion of registrations of the primary production producers that are 
required to register. Cooperation between the county administrative boards in addition to 
contacts for advice and support also indicated improvements. 
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1 Inledning 
 

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som har till uppgift att granska verksamhet 
som staten bedriver (SFS 2010:1408). År 2014 gjorde Riksrevisionen en effektivitetsrevision, 
där uppgiften var att granska den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige och hur pass 
effektivt och ändamålsenligt den bedrivs (Riksrevisionen 2014). Hur berörda aktörer arbetar 
med en ändamålsenlig och effektiv kontroll och hur kontrollsystemet som helhet fungerar har 
inte utretts under de senaste tio åren. De utredningar om livsmedelskontroll som ändå har 
skett har lett till ytterst få åtgärder. Därav bedömde Riksrevisionen att granskningen på 
livsmedelsområdet var motiverad. Resultatet från granskningen som utfördes 2014 redovisas 
i en rapport från Riksrevisionen (Riksrevisionen 2014). Rapporten innehåller 
rekommendationer och slutsatser som avser länsstyrelserna, Livsmedelsverket och 
Regeringen. 
 
Livsmedelsområdets lagstiftning består till stor del av EU-förordningar som anger vad 
medlemsländerna och kontrollmyndigheterna har för skyldigheter när det gäller 
genomförande av offentlig livsmedelskontroll (Livsmedelsverket 2014 a). Problem har länge 
uppmärksammats av livsmedelsverket och Europeiska kommissionen inom den offentliga 
livsmedelskontrollen (Riksrevisionen 2014). Påtalade brister från granskningen är bland 
annat att planerade kontroller ej genomförs och att vissa områden har en för låg 
kontrollfrekvens. Sverige uppfyller heller inte de grundläggande krav i EU-lagstiftningen på 
att kontrollen ska vara riskbaserad och att den ska utföras så ofta som är lämpligt.  
 
Länsstyrelsen genomför livsmedelskontroll av livsmedelsföretag i primärproduktionen i 
Sverige (SFS 2006:813). Resultat från granskningen visade att länsstyrelsernas register över 
primärproducenter uppskattningsvis endast täckte en fjärdedel av de primärproducenter som 
kräver registrering (Riksrevisionen 2014). Detta resulterar i att urvalsunderlaget blir 
ofullständigt och att det inte går att tillämpa en riskbaserad kontroll i tillräcklig utsträckning. 
Det sker för få livsmedelskontroller som omfattar de relevanta krav som finns i 
lagstiftningen, vilket medför att det tidigare lågt satta nationella målet på kontrollfrekvens, 
minst en procent, inte alltid uppfylls. En av anledningarna är att övervägande del av de 
kontroller som utförs är så kallade tvärvillkorskontroller. Tvärvillkorskontroller utförs i 
samband med utbetalningar av EU:s jordbruksstöd. Dessa kontroller täcker inte in alla 
relevanta krav för livsmedelssäkerhet och är inte heller riskbaserad i tillräcklig omfattning 
utifrån livsmedelslagstiftningen. 
 
Det är en förutsättning att ha en väl fungerande offentlig livsmedelskontroll för att 
konsumenter ska ha tillit till livsmedel och livsmedelsproduktion (Regeringen 2014/15). 
Regeringen delar de bedömningar som Riksrevisionen riktat mot den nationella 
livsmedelskontrollen och ser allvarligt på kritiken från Riksrevisionen. För att Sveriges 
decentraliserade system för livsmedelskontroll ska kunna vara effektivt och likvärdigt i hela 
landet krävs en tydlig statlig styrning (Riksrevisionen 2014). 
 

1.1 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur länsstyrelserna arbetar med förbättring av 
primärproduktionskontroll i Sverige, utifrån synpunkterna från Riksrevisionens 
granskningsrapport, samt om några förbättringar kan ses i dagsläget. 
 

1.2 Frågeställningar 
- Hur stor andel av alla länsstyrelserna uppnår det tidigare nationella målet för 

kontrollfrekvens på en procent? 
- Uppskattningsvis hur många procent av primärproducenterna som omfattas av 

registreringskravet är registrerade i Sverige?  
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- Hur sker samverkan mellan länsstyrelserna och mellan andra myndigheter gällande 
primärproduktion?   

- Upplever länsstyrelserna att det finns tillräckliga resurser och/eller kompetens i 
arbetet med primärproduktionskontroll?  

- Vad hade länsstyrelserna själva velat förbättra kring arbetet med primärproduktion?  
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Lagstiftning 
Livsmedelsområdets lagstiftning omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan från 
primärproduktion till konsument, ”från jord till bord” (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2002/178/EG, Europaparlamentets och rådets förordning 2004/852/EG). 
Behovet av livsmedelssäkerhet ska garanteras i hela livsmedelskedjan. Lagstiftningen 
omfattar alla stadier i bearbetnings-, produktions- och distributionskedjan av livsmedel. 
Undantag från lagstiftningen är att den inte ska tillämpas på primärproduktion för enskilt 
privat bruk eller på enskildas hantering, lagring eller beredning av livsmedel för enskild 
privat konsumtion. Definitionen av livsmedel är alla ämnen eller produkter som är avsedda 
att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2002/178/EG). Livsmedel som inte är säkra får inte släppas ut på marknaden. De 
anses som icke säkra om de är skadliga för människors hälsa eller otjänliga som 
människoföda. Konsumenter ska heller inte vilseledas genom det sätt livsmedel märks, 
presenteras och marknadsförs på.  
 
Att lagstiftningen följs, kontrolleras genom offentlig kontroll av behöriga 
kontrollmyndigheter (Livsmedelsverket 2016 a). Den offentliga kontrollen utförs för att 
verifiera att livsmedelsföretagare har vidtagit lämpliga förfaranden för att kontinuerligt nå 
målen/uppfylla kraven i gällande lagstiftning. Vilka som är kontrollmyndigheter framgår av 
11 § i livsmedelslagen (SFS 2006:804). I Sverige är de behöriga myndigheterna främst 
länsstyrelserna, kommunala nämnder och livsmedelsverket. Vidare i 23 § 
Livsmedelsförordningen framgår fördelningen mellan kontrollmyndigheterna (SFS 
2006:813).  
 
Övergripande syfte med offentlig kontroll är, enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (2004/882/EG) artikel 1, att undanröja, förhindra eller minska riskerna till en 
godtagbar nivå för djur och människor och säkerställa en god sed inom handel med livsmedel 
och foder (Europaparlamentets och rådets förordning 2004/882/EG). Vid avvikelser från 
lagstiftningen ska kontrollmyndigheter följa upp bristerna genom förnyad kontroll för att 
verifiera att livsmedelsföretagaren vidtagit effektiva och ändamålsenliga åtgärder 
(Livsmedelsverket 2016 a). Kvarstår brister vid uppföljning ska åtgärder från 
kontrollmyndigheten vidtas (Europaparlamentets och rådets förordning 2004/882/EG). 
 

2.2 Primärproduktion 
Länsstyrelserna ansvarar för inspektioner av första steget i livsmedelskedjan, dvs 
produktionen av primärprodukter (råvaror) och att detta går rätt till (Livsmedelsverket 2014 
a). År 2009 blev länsstyrelserna ansvarig myndighet för kontroll inom primärproduktion och 
djurskydd, vilket tidigare var placerat hos kommunerna (Stadskontoret 2011). Enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (2002/178/EG) artikel 3 p.17, området 
primärproduktion omfattar ”produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter 
inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, 
fiske och insamling av vilda produkter omfattas också”. (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2002/178/EG). Primärprodukter omfattar bl.a.: 

• Produkter av animaliskt ursprung som t.ex. honung, levande musslor, ägg och 
obehandlad mjölk.  
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• Produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung som plockas eller upptas i 
naturen som t.ex. bär, sniglar, svamp. 

• Produkter av vegetabiliskt ursprung som t.ex. grönsaker, säd, frukt, svamp, 
kryddörter. 
(Europeiska kommissionen 2012) 
 

Alla livsmedelsföretagare inom primärproduktion som har en viss kontinuitet och en viss 
grad av organisation i sin verksamhet ska registreras hos länsstyrelsen, med undantag för 
primärproducenter av groddar som ska vara godkända av länsstyrelsen (Europaparlamentets 
och rådets förordning 2004/852/EG). Offentlig kontroll av primärproduktion är avgiftsfri, 
detta inbegriper även avgifter för registrering eller godkännande enligt 3 § i förordningen 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (SFS 
2006:1166). Vid extra offentlig kontroll ska utgifter tas ut enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (2004/882/EG) artikel 28 (Europaparlamentets och rådets förordning 
2004/882/EG). Registreringens syfte är att behörig myndighet ska få kännedom om vilken 
typ av verksamhet som bedrivs och var den finns, för att kunna utföra offentlig kontroll när 
det bedöms nödvändigt (Livsmedelsverket och jordbruksverket 2010). Primärproduktionen 
är indelad i 27 stycken (st) olika branscher (produktionsgrenar) där målsättningen är att 
varje bransch omfattar ur farosynpunkt en relativt likvärdig produktionsgren. 
 
Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och genomföras så ofta som lämpligt för att 
målen i lagstiftningen ska uppnås (Europaparlamentets och rådets förordning 
2004/882/EG). Samtliga livsmedelsföretag och livsmedelsanläggningar inom 
primärproduktionen som är registrerade är även riskklassificerade (Livsmedelsverket 2016 
a).  
 

2.3 Riskklassificering och tvärvillkorskontroller 
Riskklassificeringsmodellen består av två delar, en erfarenhetsmodul och en prioritetsmodul 
(Livsmedelsverket och Jordbruksverket 2016). Erfarenhetsmodulen värderar företagens 
tidigare erfarenheter från myndigheternas kontroll och tar hänsyn till användning av 
frivilliga kvalitetssäkringssystem (Livsmedelsverket och Jordbruksverket 2010). 
Prioritetsmodulen utgår ifrån verksamhetens risker, storlek och omfattning. Modulerna 
ligger till grund för hur man rangordnar företag inom och mellan olika produktionsgrenar. 
Båda modulerna kopplas ihop i en matris där verksamheterna får en färgklassning där 
exempelvis gröna verksamheter får en mindre fördelning av den årliga kontrollen jämfört 
med röda verksamheter som får en betydligt större fördelning av den årliga kontrollen. 
Riskklassificeringen används för att fördela resurser och prioritera den offentliga kontrollen 
av livsmedelsföretag inom primärproduktion. Syftet med riskklassificeringen är att 
kontrollen ska vara riskbaserad och prioriteras där den gör störst nytta.  
 
En del av den offentliga livsmedelskontrollen inom primärproduktion är 
tvärvillkorskontroller (Livsmedelsverket 2014 b). Dessa kontroller gäller endast företag som 
sökt något eller några av EU:s jordbrukarstöd (Jordbruksverket 2016). EU:s jordbrukarstöd 
finns inte för alla branscher, vilket gör att samtliga branscher inte omfattas av 
tvärvillkorskontroller (Livsmedelsverket 2014 b). Branscher som inte omfattas är exempelvis, 
svamp, biodling, fisk och vilt. Tvärvillkorskontroller omfattar endast vissa områden av 
livsmedelslagstiftningen, bland annat livsmedelssäkerhet, men även ett flertal andra kriterier 
som exempelvis foder, djurskydd och miljöskydd. Producenten måste uppfylla vissa kriterier 
för att få full utbetalning av EU:s jordbrukarstöd. I vissa fall lägger länsstyrelserna till 
lagstiftningskrav vid tvärvillkorskontroller så att alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen 
kontrolleras, men i vissa fall kontrolleras bara de krav som gäller tvärvillkoren 
(Riksrevisionen 2014). Om en tvärvillkorskontroll visar att kraven inte uppfylls beslutar 
länsstyrelsen om hur många procent från utbetalningen av jordbrukarstödet som ska dras av 
(Jordbruksverket 2016). 
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3 Material och metod 
 
Litteratur har främst bestått av livsmedelslagstiftning, Riksrevisionens granskningsrapport 
RIR:2014:12, myndighetsrapporter och vägledningar. Litteratursökning har skett med hjälp 
av sökmotorn Google samt via sökningar på Livsmedelsverkets, Regeringens, Riksrevisionens 
och Jordbruksverkets hemsidor. Sökord som har använts är: primärproduktion, 
tvärvillkorskontroller, riskbaserad kontroll, riskklassificering, livsmedelskontroll, 
kontrollfrekvens – i olika kombinationer. 
För att undersöka hur länsstyrelserna arbetar med livsmedelskontroll inom 
primärproduktion genomfördes en enkätundersökning (bilaga 1).   
 

3.1 Utformning av enkät 
Urvalet till enkätundersökningen bestod av samtliga 21 st länsstyrelser. Länsstyrelserna 
ombads att svara på enkätfrågor kring områdena livsmedelskontroller av primärproduktion, 
registreringar, kontrollfrekvens, samverkan mellan länsstyrelser, annan samverkan, resurser 
och kompetens, där både kvantitativa och kvalitativa data efterfrågades. Enkäten utformades 
i ett Microsoft Word dokument och bestod av totalt 22 st frågor, samt utrymme för tillägg och 
kommentarer gällande frågorna. Stöd för utformning av enkätfrågorna erhölls genom 
studiens frågeställningar och Riksrevisionens granskningsrapport (Riksrevisionen 2014).  
 

3.2 Utskick av enkät 
Enkäten mailades till länsstyrelsernas officiella e-postadresser med hänvisning av 
expeditionen, till berörd enhet/personal som arbetar med livsmedelskontroll inom 
primärproduktion. En ifylld enkät efterfrågades från varje länsstyrelse. Enkäten kunde fyllas 
i av en eller flera personer som arbetar inom området för livsmedelskontroll av 
primärproduktion. Enkäten skickades ut den 6 april 2017 med sista svarsdag den 28 april 
2017 (15 arbetsdagar). En påminnelse skickades ut den 29 april till de länsstyrelser som inte 
hade inkommit med svar. De fick en ny sista svarsdag, den 5 maj 2017.   
 

3.3 Sammanställning av enkät 
Kvantitativa data från enkätundersökningen fördes in i diagram enligt Körner och Wahlgren 
(2005). För beräkningarna användes Microsoft Excel. Kvalitativa data sammanställdes till 
sammanfattningar av upplevelser och synpunkter. Vid likvärdiga svar presenteras data som 
ett svar för att undvika onödiga upprepningar. Svar som sakande relevans till frågorna har 
inte presenterats för att hålla fokus på frågeställningen. Tillägg/kommentarer kring 
frågeområdena redovisas som citat från länsstyrelserna. 
 

3.4 Anonyma svar 
Vilken länsstyrelse som lämnat vilka svar gällande enkätundersökningen är inte av relevans 
för frågeställningarna eller syftet till examensarbetet, därav har enkätsvaren valts att hållas 
anonyma. De medverkande länsstyrelserna benämns med siffrorna 1–18 där det är relevant 
att skilja dem åt. Uppgifterna från enkätundersökningen kommer från personer som arbetar 
inom området primärproduktion livsmedel och representerar synpunkter och upplevelser 
från den verksamma personen/personerna. Personer som svarat på enkäten är bl.a. 
verksamma länsveterinärer och/eller handläggare/kontrollanter inom djurskydd, livsmedel, 
tvärvillkorskontroll.  
 

4 Resultat  
 
Av samtliga länsstyrelser (21 st) inkom enkätsvar från 18 länsstyrelser, vilket ger en 
svarsfrekvens på 86%. Enkäten har besvarats av en eller flera personer som arbetar inom 
området primärproduktion livsmedel. De länsstyrelser som medverkat i 



5 

 

enkätundersökningen är Dalarna, Gotland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, 
Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, 
Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.  
 

4.1 Livsmedelskontroller 
Antalet genomförda livsmedelskontroller inom primärproduktionen under 2016 var totalt 
874, 422 (48%) var tvärvillkorskontroller (kontroller i enlighet med tvärvillkorsurvalet) och 
48 (5%) var övriga kontroller (kontroller som genomförts i enlighet med Livsmedelsverkets 
vägledning om riskklassificering, både stickprov och riskbaserat urval).  
 

4.2 Registreringar 
Totalantalet registrerade primärproducenter inom livsmedel av de 18 länsstyrelserna var vid 
årsslutet 2016, 26 612 st. Det totala antalet uppskattade primärproducenter som är skyldiga 
att registrera sig var 36 764.  
 
Av antalet registrerade primärproducenter inom livsmedel och det uppskattade antalet 
primärproducenter som är skyldiga att registrera sig bedöms totalt 72% vara registrerade.  
Medelvärdet är att 79% av de som uppskattas vara skyldiga att registrera sig är registrerade 
och medianvärdet är 84%. Variationen mellan antalet registrerade primärproducenter ligger 
mellan 22-100% bland de 18 länsstyrelserna.  
 
På frågan om de gör aktiva insatser för att identifiera primärproducenter så att fler 
livsmedelsföretagare registrerar sig, svarade 16 st ja och 2 st nej av de 18 länsstyrelserna. 
Flertalet länsstyrelser har svarat likartat och en sammanfattning av tillvägagångssätten som 
exemplifierades är följande: 

• Söker producenter inom specifika branscher och produktionsinriktningar på nätet. 

• Branschvisa utskick, branschvis kontakt via telefon eller mail. 

• Riktade utskick med hjälp av lämpliga register som berör primärproducenter. 

• Artiklar i tidningar som skickas ut till alla stödsökande. 

• Utskick av information direkt till potentiella primärproducenter. 

• Kollar om företaget finns med i Primör (anläggningsregistret) före kontroll, om inte 
lämnas en blankett för anmälan vid besöket. 

• Information vid olika typer av möten. 

• Samverkan med olika branscher t.ex. LRF (lantbrukarnas riksförbund). 

• Samverkan inom länsstyrelsen t.ex. andra enheter. 

• Flera gånger per år, information om registreringskravet i länsstyrelsens 
informationsblad till lantbrukare. 

• Information i nyhetsbrev och till konsulter.  

• Inventering av verksamheter som har kvalitetssäkringssystem, såsom t.ex. KRAV, IP-
sigill, samt biodlare. 

• Registerkontroll vid andra typer av kontroller, t.ex. djurskyddskontroller. 
 

Tillägg/kommentar från de två länsstyrelser som svarade nej på frågan om det gör aktiva 
insatser för att identifiera primärproducenter så att fler livsmedelsföretagare registrerar sig: 
”Vi bedömer att vårat register är komplett så mycket som ett register kan vara. Det 
förekommer alltid några nya anläggningar och då registrerar vi de, samtidigt så läggs 
verksamheter ner och då tar vi bort dem från registret” och ”Nej, inte ännu i år”. 
Övriga tillägg/kommentarer: 
”För tillfället ser vi att det finns livsmedelsföretagare som har slutat i vår största bransch som 
är mjölkproduktion. Dessa finns fortfarande kvar i vårt register eftersom de inte har ansökt 
om att avregistrera sig. Detta medför att vi behöver göra en så kallad registervård gällande 
dessa. Vi ser det som problematiskt att företag som vi fått in i registret inte avregistrerar sig 
när de slutar, ändrar bolagsform eller gör övrig väsentlig förändring i verksamheten”. 
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4.3 Kontrollfrekvens 
Av antalet genomförda kontroller 2016 och antalet registrerade primärproducenter inom 
livsmedel 2016 räknades kontrollfrekvensen ut för respektive länsstyrelse (figur 1). 
Kontrollfrekvensen bland länsstyrelserna hade ett maxvärde på 7,8% och ett minvärde på 
1,4%, samt ett medelvärde på 4% och ett medianvärde på 3,4%.  
 

 
Figur 1 – Fördelningen av kontrollfrekvensen av antal registrerade primärproducenter år 2016. Y-axeln visar 
kontrollfrekvensen och x-axeln representerar de 18 länsstyrelser som deltog i enkätundersökningen. 

 
På frågan om det tidigare nationella målet för kontrollfrekvens på en procent var för lågt satt, 
svarade 10 st att målet var för lågt satt och 7 st svarade att målet var rimligt och 1 hade ingen 
uppfattning. Ingen länsstyrelse svarade att målet var för högt satt.  
 
De flesta av länsstyrelserna ansåg att en rimlig procentenhet för kontrollfrekvens borde ligga 
mellan 2–10%. Fem länsstyrelser lämnade frågan obesvarad och enstaka länsstyrelser 
lämnade följande tillägg/kommentarer: 
”Det är rimligt att olika branscher har olika mål” och ” Kontrollen ska vara behovsstyrd och 
riskbaserad snarare än styrd av en fast procent sats”. 
 
På frågan om de har interna mål i länet för kontrollfrekvens, svarade 13 st ja och 1 nej att de 
har interna mål i länet för kontrollfrekvens. 4 st länsstyrelser lämnade frågan obesvarad. Av 
de som svarade ja har majoriteten som mål att 2–5% av de registrerade anläggningarna ska 
kontrolleras.   
På frågan om länsstyrelsen har andra exempel på interna mål gällande livsmedelskontroll av 
primärproduktion har flertalet länsstyrelser svarat likartat och en sammanfattning av interna 
mål är följande: 

• Mål om samverkan för att öka resursutnyttjande och kompetens. 

• Delta i nationellt samordnade kontrollprojekt. 

• Utföra egna kontrollprojekt inom olika branscher. 

• Internkontroll för ledningens verifiering att kontrollen utförs. 

• Att lämpliga kontrollmetoder och kontrolltekniker används och att sanktioner 
används vid behov. 

• Samtliga produktionsinriktningar ska kontrolleras inom en femårsperiod. 

• Kontrollerna genomförs som normalkontroller och tvärvillkorskontroller. 
Normalkontrollen är uppdelad i planerad kontroll med riskbaserat urval, planerad 
kontroll med stickprovsurval samt uppföljande/händelsestyrda kontroller (t.ex. 
genomförande av nationella och regionala projekt, samt ev. uppföljning av 
anmälningar eller annan information).  

• Underhålla register för att hålla Primör uppdaterat. 

• Att minst 90 % av planerade aktiviteter blir utförda. 

• Regelbunden kontroll av alla branscher med fokus på anläggningar med hög risk. 
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• Vi kontrollerar alla producenter som levererat mjölk med antibiotikarester till 
mejeriet.  

• Anläggningar i högsta riskklass röd (t.ex. produktion av svin, sallad, opastöriserad 
mjölk): Samtliga anläggningar är kontrollerade inom en treårsperiod. 
Branscher i orange riskklass (t.ex. köttproduktion nötkreatur) kontrolleras vart fjärde 
år. Branschen kontrolleras riskbaserat, men alla anläggningar kontrolleras inte. 
Branscher i gul riskklass (t.ex. mjölkproduktion från nötkreatur) kontrolleras vart 
fjärde år. Branschen kontrolleras riskbaserat, men alla anläggningar kontrolleras inte. 
Branscher i blå riskklass (köttproduktion av ren och får samt fiske) kontrolleras vart 
femte år. Branschen kontrolleras riskbaserat, men alla anläggningar kontrolleras inte. 
Branscher i lägsta riskklass, grön risk (några potatisodlare) kontrolleras vart femte år. 
Branschen kontrolleras riskbaserat, men alla anläggningar kontrolleras inte. 
 

Tillägg/kommentarer från enstaka länsstyrelser kring frågorna om kontrollfrekvens: 
”En höjning av hur många primärproducenter som ska kontrolleras förutsätter en kraftig 
satsning på att tillföra resurser för livsmedelskontroll i primärproduktionen. Eftersom 
samma resurser också handlägger djurskyddsärenden och den verksamheten är kraftigt 
underbemannad blir primärproduktionskontrollen bortprioriterad och uppäten av 
djurskyddsärenden”. ”Vi skulle gärna se ett nationellt riskuttag av företag/branscher för den 
lokala kontrollen. Olika förutsättningar i landet, t.ex. spannmålsodlingen som ger färre röda 
företag ju längre norrut man kommer i landet”. 
 

4.4 Samverkan mellan länsstyrelserna 
På frågan om de kontaktar andra länsstyrelser för råd och stöd när det gäller tolkning av 
lagstiftningen och bedömningar gällande livsmedelskontroll av primärproducenter, svarade 
15 st ja och 3 st nej. Denna kontakt sker av majoriteten av länsstyrelserna som svarade ja, 
enstaka gånger per år och av enstaka länsstyrelser några gånger i månaden.  
 
Den vanligaste typen av kontakt med andra länsstyrelser gäller frågor om specifik typ av 
verksamhet/bransch/område. Näst vanligast är frågor kring tolkning av lagstiftning och 
frågor kring stöd för bedömning i enskilt fall. Enstaka länsstyrelser angav att de kontaktar 
andra länsstyrelser om frågor som rör Primör, rapportering, IT, administration och 
projektfrågor. 
 
På frågan om de samverkar med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och stöd 
gällande livsmedelskontroll av primärproducenter, svarade 14 st ja och 4 st nej. Vanligaste 
typen av samverkan med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och stöd är 
deltaganden i möten för kompetensutveckling och/eller erfarenhetsutbyte med andra (figur 
2). Näst vanligaste typen av samverkan var deltaganden i kontrollprojekt med andra 
länsstyrelser och deltagande i gemensamma nätverk för livsmedelskontroll av 
primärproduktion. Enstaka länsstyrelser samverkar genom att utföra livsmedelskontroller 
tillsammans med andra länsstyrelser, lån av livsmedelsinspektörer för vissa 
branscher/områden och/eller annan samverkan. Exempel på annan samverkan var:  

• Möten i 28-gruppen (nätverk för samverkan).  

• Studiebesök i andra län och gemensamma kontroller.  

• Genomför livsmedelskontroll hos andra länsstyrelser för att undvika en jävsituation. 
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Figur 2 – Fördelningen mellan olika typer av samverkan med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och 
stöd gällande livsmedelskontroll av primärproducenter. Y-axeln visar olika typer av samverkan och x-axeln 
visar antalet svar, de 18 länsstyrelserna som deltog i enkätundersökningen fick välja flera alternativ. 

 

4.5 Annan samverkan 
På frågan om de samverkar med andra myndigheter, utöver länsstyrelserna, gällande 
livsmedelskontroll av primärproduktion svarade 16 st ja och 2 st nej. De vanligaste 
myndigheterna länsstyrelserna samverkar med är Livsmedelsverket och kommunerna, men 
även Jordbruksverket, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), Havs- och 
vattenmyndigheten och finska myndigheter för livsmedelskontroll angavs av enstaka 
länsstyrelser.  
 
Exempel på vilken typ av samverkan som länsstyrelserna har med andra myndigheter var 
följande: 

• Samverkansytor för frågor och svar. 

• Nätverksmöten och utbildningar. 

• Länsmöten, projekt, utbildning och rådgivning. 

• Överlämnande av ärenden där annan myndighet är ansvarig. 

• Diskussioner om tolkning av lagstiftning och otydliga vägledningar. 

• Råd och stöd. 

• Gemensam kontroll med kommunerna. 

• Följer olika virtuella arbetsrum/forum där Livsmedelsverket lägger ut info och ställer 
frågor vid behov. 

• Vi samverkar kring primärproducenter som sänder djur vidare till slakt där 
Livsmedelsverket konstatera avvikelser som berör primärproducenten. 

• Samverkan kring kontroller som berörs senare i kontrollkedjan. 
 

4.6 Resurser och kompetens  
Majoriteten av länsstyrelserna (10 st) upplever att de inte har tillräckliga resurser inom 
området livsmedelskontroll av primärproduktion, 7 st upplever att de har tillräckliga resurser 
och en länsstyrelse svarade vet ej. På frågan om de upplever att de har tillräcklig kompetens 
inom området livsmedelskontroll av primärproduktion, svarade majoriteten (10 st) att de 
upplever att de har tillräcklig kompetens, 5 st upplever att de inte har tillräcklig kompetens 
och 3 st länsstyrelser svarade vet ej. 
 
På frågan om vad de hade velat förbättra på sin länsstyrelse inom området livsmedelskontroll 
av primärproduktion om de fick önska fritt angavs följande: 

• Det behövs öronmärkta pengar för kontroll i primärproduktionen. Eftersom samma 
personer arbetar med kontroll av djurskydd där det saknas mycket resurser finns inte 
möjligheter att utföra ett tillräckligt bra kontrollarbete i primärproduktionen och 
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framförallt inte arbeta med att förbättra verksamheten. Det behövs också nationellt 
uppstyrda projekt för att få ihop tillräckligt med resultat som visar status på t.ex. olika 
produktionsinriktningar nationellt, och som kan höja kompetensen i utförandet av 
kontrollerna. 

• Vi önskar mer nationell styrning och kompetensutveckling för att kunna utnyttja våra 
resurser på bättre sätt. 

• Ökade ekonomiska resurser och tydligt utsatta resurser för primärproduktion. 

• Ser helst att det bedrivs mer projektinriktade kontroller nationellt inom olika typer av 
branscher, t.ex. potatisproduktion. Projektet kan inledas med information om 
produktionsprocessen, kontrollområden, framtagning av checklista m.m. för en typ av 
bransch. Sedan genomförs kontrollerna och därefter sammanställs resultaten i en 
nationell rapport. Eventuellt bör även resultaten av uppföljande kontroller vara med i 
en sådan rapport för att åskådliggöra effekten av kontrollerna. Sådana projekt 
underlättar för flera länsstyrelser att genomföra fler kontroller samt att det leder till 
att kontrollerna blir mer enhetliga. 

• Mer kurser från Livsmedelsverket. 

• Ökad kunskap inom odling av spannmål och andra vegetabilier. 

• Riktade utbildningar till livsmedelkontrollanter inom primärproduktion, eftersom det 
handlar om väldigt många produktionsinriktningar. 

• Mer vägledning från Livsmedelsverket om tolkningar av lagstiftningen. Fler 
utbildningar inom primärproduktionen med fokus på tolkning av lagstiftning, men 
även rena utbildningar om risker i olika typer av primärproduktionsområden. 

• Ökade resurser och bättre fördelning av resurser mellan flera länsstyrelser, så att viss 
personal kan inrikta sig på vissa branscher och bli duktiga på dessa. Denna personal 
gör kontroller över t.ex. angränsande län. En fördelning på detta sätt gör att 
länsstyrelserna gör fler kontroller och på så sätt ökar kompetensen. 

• Bättre kontakt med Livsmedelsverket hade varit önskvärt när det gäller att få svar på 
frågor m.m. Gemensamma kurser för länsstyrelserna där man kan träna praktiskt på 
att kontrollera olika branscher hade varit bra. 
 

Tillägg/kommentarer från enstaka länsstyrelser kring frågorna resurser och kompetens: 
”Det bästa vore att Livsmedelsverket styrde uttaget av kontroller i landet så att samtliga 
branscher blir kontrollerade regelbundet och att riskuttaget då kan följas. Vissa år kunde 
tillsynen koncentreras på vissa verksamheter så att ett större underlag finns i varje bransch. 
Då skulle det också vara lättare att följa upp var problem fanns”. 
”Primärproduktion är ett så brett område med uppfödningar av olika djur, växtodlingar, 
m.m. att det behövs mycket bred kompetens för att på ett bra sätt kunna genomföra 
kontroller. Vissa verksamhetstyper är ganska udda och det vore bra om länsstyrelserna 
kunde samarbeta mer, exempelvis med att låna ut kompetent folk till andra länsstyrelser. 
Inom stora kontrollområden som exempelvis odling av spannmål, borde de finnas bra 
utbildningsmöjlighet för att utbilda alla som arbetar med primärproduktionskontroller, 
eftersom alla länsstyrelser har många sådana verksamheter.” 

 

5 Diskussion 
 

5.1 Enkätundersökningen 
 

5.1.1 Livsmedelskontroller och kontrollfrekvens 

Tidigare när Riksrevisionens publicerade sin granskningsrapport RIR 2014:12 fanns ett 
nationellt mål att minst en procent av primärproducenterna ska kontrolleras årligen 
(Riksrevisionen 2014). Tvärvillkorskontroller skulle enligt Livsmedelsverket räknas in i 
kontrollfrekvensen för livsmedelskontroller. Synpunkter från Riksrevisionen var att det 
redan lågt satta målet på kontrollfrekvens inte alltid uppfylldes. Den låga kontrollfrekvensen 
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motiverades med att riskerna i Sveriges primärproduktion bedömdes vara låga. Problemet 
med en låg kontrollfrekvens är att det är svårt att täcka alla branscher och göra ett riskbaserat 
urval. Kontrollfrekvensen år 2015 var 1,5% av registrerade primärproducentanläggningar 
(Livsmedelsverket 2016 b). 
                                                                                            
Enligt enkätundersökningen hade samtliga 18 länsstyrelser en kontrollfrekvens högre än en 
procent vid årsslutet 2016 (figur 1). Variationen mellan länsstyrelserna var relativt stor och 
varierade från 1,4% till 7,8%, med ett medelvärde på 4% och ett medianvärde på 3,4%. Trots 
variationen kan resultatet tyda på en positiv trend att kontrollfrekvensen har ökat sedan 
Riksrevisionen publicerade sin rapport 2014. Resultatet säger inte hur stor andel av 
kontrollerna som var fullständiga livsmedelskontroller. 48% av kontrollerna som 
genomfördes av de 18 länsstyrelserna var tvärvillkorskontroller. Samtliga 
tvärvillkorskontroller behöver nödvändigtvis inte ha genomförts som fullständiga 
livsmedelskontroller, några fåtal länsstyrelser lämnade kommentarer att alla eller vissa av 
utförda tvärvillkorskontroller hade genomförts som fullständiga livsmedelskontroller. 
 
Enligt den nyaste nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan 2017–2020, finns inget 
specifikt mål gällande kontrollfrekvens i primärproduktion (Livsmedelsverket 2017). 
Tvärvillkor omfattar fortfarande minst en procent av länets alla stödsökande, men ett sådant 
mål om minimifrekvens finns inte gällande den offentliga kontrollen. Idag finns mål som t.ex. 
att länsstyrelserna ska ha en planering så att alla branscher i länet ska kontrolleras inom en 
femårsperiod. Branscher med högre risk bör prioriteras och kontrolleras oftare än de med 
lägre risk. 
 
Majoriteten av de 18 länsstyrelserna anser att det tidigare målet för kontrollfrekvens på en 
procent var för lågt satt. De flesta länsstyrelser har egna interna mål för kontrollfrekvens, där 
majoriteten har mål att 2–5% av de registrerade anläggningarna ska kontrolleras per år. De 
flesta länsstyrelser har även andra interna mål gällande livsmedelskontroll av 
primärproduktion där både specifika mål som att ”minst 90% av planerade aktiviteter bli 
utförda” och mer övergripande mål som ”regelbunden kontroll av alla branscher med fokus 
på anläggningar med hög risk” gavs som exempel. Varje länsstyrelse har eget ansvar att sätta 
egna interna mål utifrån egen riskbedömning (Livsmedelsverket 2017). 
 
5.1.2 Registreringar 

I Riksrevisionens granskningsrapport som publicerades under 2014, uppskattades att cirka 
25% av de primärproducenter som är skyldiga att registrera sig var registrerade 
(Riksrevisionen 2014). Övriga synpunkter var att variationen mellan länsstyrelserna var stor. 
Vissa länsstyrelser uppskattades ha registrerat närmare 100% av alla primärproducenter i 
länet, andra länsstyrelser hade endast registrerat en liten andel. Länsstyrelserna är enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (2004/882/EG) artikel 31, skyldiga att 
upprätthålla en aktuell registerförteckning över livsmedelsföretag (Europaparlamentets och 
rådets förordning 2004/882/EG). Enligt Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
uppskattades att cirka 33% av alla primärproducenter, som är skyldiga att registrera sig, var 
registrerade vid årsslutet av 2015 (Livsmedelsverket och Jordbruksverket 2016). 
 
Enligt enkätundersökningen uppskattades att närmare 75% av alla primärproducenter som 
är skyldiga att registrera sig var registrerade hos de 18 länsstyrelser som deltog i 
undersökningen. Variationen mellan länsstyrelserna som togs upp som en synpunkt i 
Riksrevisionen rapport verkar däremot finnas kvar. Enkätundersökningen visar en stor 
variation mellan vissa länsstyrelser, med ett minvärde på 22% och ett maxvärde på 100%. 
Majoriteten av länsstyrelserna bedöms ha registrerat närmare 75%, vilket kan tyda på en 
förbättring jämfört med vad Riksrevisionen redovisade 2014. 
 
Majoriteten av länsstyrelserna angav att de gör aktiva insatser för att identifiera 
primärproducenter så att fler livsmedelsföretagare registrerar sig. Ett flertal exempel på hur 
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de arbetar med detta har redovisats i resultatet. Typen av insatser varierar från att aktivt söka 
upp nya livsmedelsföretagare till att sprida information om registreringskravet till 
primärproducenter på olika sätt, exempelvis genom artiklar i tidningar som skickas ut till alla 
stödsökande. Arbetet med att identifiera primärproducenter är ett fortgående arbete som 
aldrig blir helt klart, då nya företagare uppkommer och gamla företagare lägger ner. En 
problematik som togs upp som synpunkt i enkätundersökningen var att företag inte 
avregistrerar sig när de slutar, ändrar bolagsform eller gör övrig väsentlig förändring i 
verksamheten. 
 
5.1.3 Samverkan mellan länsstyrelserna och mellan andra myndigheter 

Länsstyrelserna har normalt sett möjligheter att samverka, även genom att anlita personal 
från varandra utan att det behöver finnas specifika bestämmelser i lagstiftningen 
(Riksrevisionen 2014). Detta innebär att länsstyrelserna har möjligheter att samverka mellan 
varandra trots att livsmedelslagstiftningen inte uttryckligen anger detta. Att länsstyrelserna 
samverkar mellan varandra kan vara ett sätt att bättre utnyttja kompetens och 
personalresurser. 
 
Ett problem till att länsstyrelsernas samverkan mellan varandra är begränsad enligt 
Riksrevisionens rapport, är att det finns få personer att ta kontakt med, då endast ett fåtal 
personer i Sverige arbetar med livsmedelskontroller av primärproducenter (Riksrevisionen 
2014). År 2015 arbetade drygt 10 årsarbetskrafter med livsmedelskontroll av 
primärproduktion, år 2016 bedöms ytterligare två årsarbetskrafter ha tillkommit 
(Livsmedelsverket 2016 c). 
 
Riksrevisionens undersökning visar på att den samverkan som sker är begränsad 
(Riksrevisionen 2014). Samverkan som sker mellan länsstyrelserna sker några gånger per år 
och gäller främst kontakt för stöd och råd, exempelvis gällande bedömningar och tolkning av 
lagstiftning. Riksrevisionens undersökning visar att 80% av länsstyrelserna inte samverkar 
med varandra utöver dessa kontakter. 
 
Enligt enkätundersökningen samverkar drygt 80% av de 18 länsstyrelserna med andra 
länsstyrelser, kring kontakter för råd och stöd gällande livsmedelskontroll av 
primärproduktion. Den vanligaste typen av kontakt med andra länsstyrelser gäller frågor om 
specifik typ av verksamhet/bransch/område. Denna kontakt sker av majoriteten av 
länsstyrelserna enstaka gånger per år och av enstaka länsstyrelser några gånger i månaden. 
Ingen större förbättring kan ses av utnyttjandet av samverkan mellan länsstyrelserna kring 
kontakter för råd och stöd, jämfört med Riksrevisionens rapport. 
 
Nästan 80% av de 18 länsstyrelserna samverkar med andra länsstyrelser utöver kontakter för 
råd och stöd när det gäller livsmedelskontroll av primärproducenter. Vanligaste typen av 
samverkan med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och stöd är deltaganden i möten 
för kompetensutveckling och/eller erfarenhetsutbyte med andra (figur 2). Jämfört med 
Riksrevisionens rapport kan detta tyda på att samverkan utöver råd och stöd gällande 
livsmedelskontroll av primärproduktion har ökat, vilket tyder på förbättring. Majoriteten av 
de 18 länsstyrelserna samverkar även med andra myndigheter. De vanligaste myndigheterna 
länsstyrelserna samverkar med är Livsmedelsverket och kommunerna. 
 

5.1.4 Resurser och kompetens 

Inom området livsmedelskontroll av primärproduktion upplever 55% av de 18 
länsstyrelserna, som medverkande i enkätundersökningen, att de inte har tillräckliga 
resurser. 55% upplever att de har tillräcklig kompetens inom området. En anledning till att 
det kan vara svårt att upprätthålla kompetensen kring livsmedelskontroller av 
primärproduktion är att det är många olika verksamhetstyper som ingår i kontrolluppdraget 
(Livsmedelsverket 2016 c). Dessutom är det endast ett fåtal personer som arbetar med 
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livsmedelskontroll av primärproduktion, vilket medför att antalet personer med kunskap och 
kompetensen är begränsad (Riksrevisionen 2014). Många kontrollanter arbetar mindre än 
10% av sin tid med livsmedelskontroller av primärproduktion. Fokus och kompetens ligger 
främst på länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroller. Således hinner inte 
kontrollanterna skapa den erfarenhet och kompetens som behövs för att klara av 
kontrolluppdraget på ett enhetligt och rättssäkert sätt (Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket 2016). 
 
Enligt kontrollförordningen (2004/882/EG) ska myndigheterna ha tillräcklig personalstyrka 
med ändamålsenlig kompetens för att den offentliga kontrollen ska kunna genomföras 
effektivt (Europaparlamentets och rådets förordning 2004/882/EG). För att kunna öka 
kompetensen i arbetet med livsmedelskontroll av primärproduktion behöver kompetensen 
koncentreras (Livsmedelsverket och Jordbruksverket 2016). Personerna som arbetar med 
detta behöver få ökade möjligheter att få mer erfarenhet och större utrymme för 
specialisering och fortbildning än vad som ges idag. Förslag till detta är att parallellkontroller 
och kalibreringsövningar behövs för att kunna fortsätta utveckla samsynen inom 
kontrollområdena. Dessa förslag skulle innebära att nationellt få bättre förutsättningar att 
möta upp kraven i kontrollförordningen och förbättra utnyttjandet av resurser. 
 
I enkätundersökningen anger länsstyrelserna som önskemål att de vill ha mer nationell 
styrning och kompetensutveckling för att kunna utnyttja sina resurser på ett bättre sätt, samt 
önskemål om att fler projektinriktade kontroller genomförs nationellt inom olika typer av 
branscher. Sådana projekt skulle underlätta för fler länsstyrelser att genomföra fler 
kontroller och att kontrollerna skulle bli mer enhetliga, samt att höja kompetensen i 
kontrollanternas utföranden. Fler projektinriktade kontroller nationellt skulle även bidra 
med bättre resultat som visar status på olika produktionsinriktningar nationellt, vilket skulle 
ge bättre effekt av kontrollerna.  
 
När det gäller önskemål av resurser anger länsstyrelserna främst ett önskemål på ökade 
ekonomiska resurser, men även på att en fördelning med tydligt utsatta resurser för 
primärproduktionen skulle underlätta arbetet. Samma resurser som går till 
livsmedelskontroll av primärproduktion går även till djurskyddskontroll, vilket innebär att 
primärproduktionskontrollen blir nedprioriterad. 
 
5.2 Metodval - Enkätundersökningen  
Överlag var samtliga enkäter ifyllda korrekt och samtliga frågor har besvarats. Förutom vissa 
frågor som enstaka länsstyrelser valde att lämna obesvarade. Vilka frågor som valdes att 
lämna obesvarade varierade och olika länsstyrelser lämnade olika frågor obesvarade. 
 
Enkäten hade stora utrymmen för länsstyrelserna att välja ifall de ville svara kort och koncist 
eller lämna längre mer omfattande svar, samt möjligheter att lämna tillägg/kommentarer 
kring de olika frågorna som behandlades i enkäten. Majoriteten av länsstyrelserna har 
lämnat relativt omfattande svar vilket resulterade i stora mängder data att sammanställa.  

 
Fördelen med att enkäten mailades ut i Word format var att personen/personerna som svarat 
på enkäten har möjlighet att lägga ifrån sig dokumentet och svara på frågorna när 
personen/personerna har tid och möjlighet, samt att det underlättar ifall man inte vill fylla i 
hela enkäten vid ett tillfälle. Nackdel är att det krävs mailkontakt med samtliga länsstyrelser, 
vilket kan medföra att mail kan skickas fel. Detta medförde en hel del mailkontakt med vissa 
länsstyrelser som drar ut på tiden, samt att det var svårt att under svarstiden veta om mailen 
kommit fram till rätt person eller inte. 
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5.3 Slutsats 
Examensarbetet visar på att vissa områden kan tyda på förbättringar inom området 
livsmedelskontroll av primärproduktion, jämfört med synpunkterna från Riksrevisionens 
rapport. Områden som kan tyda på förbättringar är: 

• Att kontrollfrekvensen av registrerade livsmedelsföretag inom primärproduktionen 
har ökat. Länsstyrelserna (18 st) uppnådde det tidigare nationella målet för 
kontrollfrekvens på en procent. 

• Att andelen registrerade livsmedelsföretag inom primärproduktionen har ökat, av de 
primärproducenter som är skyldiga att registrera sig. Uppskattningsvis är 72% 
registrerade. 

• Ökad samverkan mellan länsstyrelserna utöver kontakterna för råd och stöd. 
Samverkan utöver detta tyder inte på förbättring. 
 

Majoriteten av länsstyrelserna upplever att de har tillräcklig kompetens i arbetet med 
primärproduktionskontroll och majoriteten upplever att de inte har tillräckliga resurser.  
Länsstyrelserna själva exemplifierade ett flertal förslag till förbättring i enkätundersökningen 
som gällde b.la. ökad kompetens, mer kontrollprojekt, ökade resurser och fördelning av 
resurser.    
 
Hänsyn skall tas till att inte samtliga länsstyrelser i Sverige ingår i enkätundersökningen. 
Resultat från de tre länsstyrelserna som saknades skulle kunna bidra med att resultatet sett 
annorlunda ut. Det är svårt att säga exakt hur pass stora förbättringar som skett kring arbetet 
med livsmedelskontroll av primärproduktion. För att kunna dra mer specifika slutsatser 
krävs mer djupgående och mer omfattande studier, förslagsvis jämförelser över flera års tid 
för att kunna utläsa arbetets utveckling i ett större perspektiv.  
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Bilaga 1 – Enkätformulär 

Enkätformulär  

Länsstyrelsens livsmedelskontroll inom primärproduktion  
 

1 Livsmedelskontroller 

1.1 Hur många livsmedelskontroller inom primärproduktion utfördes totalt under 2016, 

inklusive tvärvillkorskontroller? 

 

1.2 Hur många av dessa var tvärvillkorskontroller (kontroller i enlighet med 

tvärvillkorsurvalet)? 

 

1.3 Hur många av dessa var riskbaserade kontroller (kontroller som genomförts i enlighet 

med Livsmedelsverkets vägledning om risk klassificering, både stickprov och riskbaserat 

urval)? 

 

1.4 Hur många av dessa var övriga kontroller (händelsestyrd kontroll och extra offentlig 

kontroll)? 

 

1.5 Tillägg/kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Registreringar 

2.1 Hur många primärproducenter inom livsmedel var registrerade hos er länsstyrelse vid 

årsslutet 2016?  

 

2.2 Hur många primärproducenter inom livsmedel som är skyldiga att registrera sig 

uppskattar du/ni att det finns totalt i länet?  

 

2.3 Gör er länsstyrelse aktiva insatser för att identifiera primärproducenter så att fler 

livsmedelsföretagare registrerar sig? 

Ja  

Nej  

Vet ej   

Om ja, ge exempel: 

 

2.4 Tillägg/kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Kontrollfrekvens 

3.1 Nationella målet för kontrollfrekvens är att en procent av primärproducenterna ska 

kontrolleras årligen (2016). Vilket av följande alternativ anser du/ni stämmer bäst? 

Målet är för högt satt 

Målet är rimligt   

Målet är för lågt satt  

Ingen uppfattning  

 

3.2 Vilken procent anser du/ni är ett rimligt mål?  

 

3.3 Finns interna mål för kontrollfrekvens i länet? 

 

3.4 Har ni andra interna mål för livsmedelskontroll av primärproduktion i länet?  

 

3.5 Tillägg/kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Samverkan mellan länsstyrelserna 

4.1 Kontaktar du/ni andra länsstyrelser för att få råd och stöd när det gäller tolkning av 

lagstiftningen och bedömningar gällande livsmedelskontroll av primärproducenter?  

Ja  

Nej  

Vet ej   

Om nej eller vet ej, gå vidare till fråga 4.4 

 

4.2 Ungefär hur många gånger kontaktar du/ni andra länsstyrelser för att få råd och stöd?  

Enstaka gånger per år  

Några gånger per månad  

Några gånger per vecka  

Flera gånger per vecka  

 

4.3 Vilken typ av frågor kontaktar ni främst andra länsstyrelser om? (Välj alternativet som 

stämmer bäst)  

Frågor kring tolkning av lagstiftning 

Frågor kring stöd för bedömning i ett enskilt fall  

Frågor om specifik typ av verksamhet/bransch/område 

Andra typer av frågor 

Vid andra typer av frågor, ge exempel:  

4.4 Samverkar er länsstyrelse med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och stöd när 

det gäller livsmedelskontroll av primärproducenter?  

Ja  

Nej  

Vet ej  

Om nej eller vet ej, gå vidare till fråga 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Vilken form av samverkan sker med andra länsstyrelser utöver kontakter för råd och 

stöd? (Här kan flera alternativ väljas) 

Vi lånar livsmedelsinspektörer för vissa branscher/områden  

Vi deltar i kontrollprojekt tillsammans med andra länsstyrelser   

Vi genomför livsmedelskontroller tillsammans med andra länsstyrelser 

Vi deltar i gemensamma nätverk för livsmedelskontroll av primärproduktion   

Vi deltar i möten för kompetensutveckling och/eller erfarenhetsutbyte med andra 

länsstyrelser  

Annat 

Vid annat, ge exempel: 

 

5 Annan samverkan 

5.1 Sker samverkan med andra myndigheter utöver länsstyrelserna gällande 

livsmedelskontroll av primärproduktion?  

Ja  

Nej  

Vet ej  

Om nej eller vet ej, gå vidare till fråga 6.1 

5.2 Vilken/vilka myndigheter? 

 

5.3 Vilken typ av samverkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Resurser och kompetens  

6.1 Upplever du/ni att tillräckliga resurser finns på er länsstyrelse inom området 

livsmedelskontroll av primärproduktion?   

 Ja  

Nej  

Vet ej  

 

6.2 Upplever du/ni att tillräcklig kompetens finns på er länsstyrelse inom området 

livsmedelskontroll av primärproduktion? 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

6.3 Om du/ni fick önska fritt, vad hade du/ni velat förbättra på er länsstyrelse inom området 

livsmedelskontroll av primärproduktion? 

 

6.4 Tillägg/kommentarer: 

 

 

Tack för er medverkan! 
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