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REMISSYTTRANDE;  
Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell 
för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad 
offentlig kontroll (Ert dnr 2020/01137)  
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar ca 5 860 medlemsföretag med runt 8 430 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, 

campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, 

museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är 

en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 

företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerade förslag och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Visita önskar inledningsvis anföra följande. Visita motsatte sig Livsmedelsverkets 

förslag på ny modell för fastställande av kontrollfrekvens (Dnr 2020/01137 och 

2020/02501), och den kritik och de synpunkter som Visita framförde i remissyttrande 

härom kvarstår fortfarande, se bilaga 1. Trots att restauranger/storhushåll står för 

nästan hälften av alla livsmedelsanläggningar i Sverige och trots att Visita (som 

företrädare för branschen) motsatt sig införandet av den nya modellen samt trots att 

fler remissinstanser framfört tydlig mot att förslaget på ny modell varit undermåligt då 

det saknat riktvärden för kontrolltid och därför inte gått att utläsa konsekvenserna av, 

beslutade Livsmedelsverket i mars 2022 att anta denna modell. Visita kritiserar detta 

agerande och anser att det är mycket märkligt att anta modellen innan riktvärde för 

kontrolltid och fördjupad konsekvensanalys färdigställts och remissbehandlats. Vidare 

önskar Visita härmed även framföra kritik mot att Livsmedelsverket under processen 

med att arbeta med denna fråga, trots Visitas långa och aktiva engagemang, inte har 

beaktat inkomna synpunkter eller klarlagt införda frågeställningar från branschen.  

 

Det anges i nu aktuell remisspromemoria att Livsmedelsverket år 2017 fick 

regeringsuppdraget att göra en översyn av den nuvarande riskklassningsmodellen och 

vid behov justera den. Livsmedelsverket har inte visat att det föreligger ett 
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övervägande behov att justera modellen eller att fördelarna med en ändrad modell 

skulle överväga nackdelarna. Visita anser inte att nu aktuell fördjupad 

konsekvensanalys förändrar detta och Visita kvarstår därför i bedömningen att 

motsätta sig införandet av föreslagen ny modell. Visita anser därför att 

Livsmedelsverkets beslut härom bör upphävas.  

 
 
Fördjupad konsekvensanalys inklusive riktvärden för kontrolltid samt 
justerade beräkningstabeller för kontrollfrekvens 
 

Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för 

regelbunden riskbaserad offentlig kontroll fick kritik i remissvaren och det 

efterfrågades bl.a. ett riktvärde för kontrolltid och mer utförlig konsekvensanalys, 

vilket nu presenteras i nu aktuell remisspromemoria. Det anges dock även att det gjorts 

”några justeringar i beräkningstabellerna i modellen” och att ”till exempel har vissa 

aktiviteter tagits bort, lagts till eller slagits samman eller att poäng för en viss aktivitet 

har justerats” samt ”att en färdig version av värdeförråd, där det framgår vad som är 

ändrat sedan den tidigare remissrundan, kommer inom kort att publiceras på 

KontrollWiki”. Det är således fortfarande inte en komplett modell som redogörs för 

och som berörda aktörer kan beräkna konsekvenserna av, vilket måste kritiseras.  

 

 

Risk för ökad kontroll och ökade avgifter i sista led 
 

Livsmedelsverket har som argument för den nya modellen framfört att kontrollen ska 

omfördelas med mer kontroll i tidigare led och mindre kontroll i sista led. I den nu 

fördjupade konsekvensanalysen beskrivs dock att kontrollen i sista led endast ska 

”minska en aning” och att Livsmedelsverket har ”justerat beräkningen av 

kontrollfrekvens för att ge mer kontroll i sista led jämfört med det tidigare förslaget”. 

Men i underlaget anges ändå att det ”blir uppskattningsvis ca 13 procent minskning av 

antalet planerade kontroller i sista led”, att ”kontrolltiden minskar med 35 procent när 

man multiplicerar de nya kontrollfrekvenserna med riktvärdet för kontrolltid för sista 

led” samt att antalet riskklassade kontrolltimmar minskar nationellt med cirka 8 800 

timmar.  Det fastslås dock i utredningen att den nya modellen innebär förändrade 

arbetssätt och att i riktvärdet för kontrolltid ska ingen tid gå åt till bl.a. att utreda 

misstänka avvikelser eller följa upp tidigare avvikelser. Det anges vidare under 

rubriken ”Konsekvenser för kontrollmyndigheter” (men anmärkningsvärt ej under 

rubriken ”Konsekvenser för företag”) att det idag är vanligt att uppföljande kontroll 

görs inom ramen för planerad kontroll och att ”om uppskattningsvis hälften av de 

uppföljande kontrollerna som i dagsläget utförs samtidigt som en planerad kontroll 

istället utförs mellan de planerade kontrolltillfällena, och kontrollmyndigheterna 



 

3 (3) 
 

debiterar dessa med två timmar vardera, så kan cirka 8000 extra kontrolltimmar 

adderas till den totala livsmedelskontrollen nationellt. Den motsvarar nästan den 

totala minskningen av planerade kontrolltimmar nationellt”. Detta innebär inte bara 

att antalet kontrolltimmar inte alls minskar utan också att om inte hälften, utan alla, 

uppföljande kontroller kommer att göras i enlighet med den nya modellen – att  

kontrolltiden kommer att öka för berörda företag och inte minska som 

Livsmedelsverket anger. Detta är anmärkningsvärt och det framkommer inte grund för 

att denna ökade kontroll vare sig behövs eller är riskbaserad.  

 

I övrigt vidhåller och hänvisar Visita till de synpunkter som framförts i ovan angivet 

remissvar, se bilaga 1. 

 
  

Med vänlig hälsning 

 
Jonas Siljhammar  

VD                                                                  

                                                                                      Anna Sandborgh                                    

                                                                                      Branschjurist  

 


