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Mål: Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP 

Def: Kontrollmyndigheterna ska bidra till att verksamhetsutövare 
inom ABP har den medvetenhet som krävs för en säker hantering 
av ABP. Med begreppet medvetna menar vi det egna ansvaret 
som beskrivs i lagstiftningen. Kontrollmyndigheterna kan 
underlätta för företagen att göra rätt genom att göra insatser för 
att komma tillrätta med de vanligaste avvikelserna och de 
allvarligaste bristerna.  

Önskad effekt:  

 Utveckling sker hos verksamhetsutövaren 
 

Indikatorer:  

 Antalet deltagande vid informationsinsatser, Statistik 

 NKI (Nöjd Kund Index): Kunskapsnivån före och efter 
informationsinsats enligt deltagarens egen bedömning  

 Ökning/minskning av specifika avvikelser funna vid kontroll, 
statistik, alla kontrollmyndigheter 

 

Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive 
dricksvatten, som är producerande och 
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen är enkel och korrekt.   

 

De livsmedelsproducerande växterna och djuren 
är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.  

 

Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, 
service och kontroll med helhetssyn som underlättar 
deras eget ansvarstagande.  

 

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt 
ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.   

 

Mål: Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll 

Def: Det är alla kontrollmyndigheters ansvar att skapa förutsättningar 
för en god ABP-kontroll. Med begreppet god menar vi att vi gör 
kontroll på rätt anläggningar och hittar de brister som är allvarligast. 
Med begreppet förutsättningar menas att alla kontrollmyndigheter 
ska hjälpas åt att på olika sätt komma tillrätta med de brister vi ser i 
utförandet av kontrollverksamheten.   
 
Önskad effekt:  

 Utvecklings sker i kontrollverksamheten 
 

Indikatorer:  

 NKI (Nöjd Kund Index, till operativa kontrollmyndigheter): 
Upplevd ökad flexibilitet  efter omarbetad 
riskklassificeringsmodell jämfört med före omarbetningen (2019-
2020) 

 NKI (till operativa kontrollmyndigheter): Hur upplevs 
förutsättningarna vara för att kunna genomföra en god ABP-
kontroll?  (Nolläge: 2018. Årliga uppföljningar i samband med 
rapportering) 

 

 

Säkert dricksvatten. För att få säkert dricksvatten 
måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i 
dricksvatten minska. 
 

Mikrobiologiska risker. Minska antalet 
livsmedelsburna sjukdomar med fokus på 
campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus. 
 
 
 

Kemiska risker. Minska hälsoeffekterna till följd av 
miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), 
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

Information i livsmedelskedjan. Information om 
livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och 
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 

Mål: Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP 

Åtgärder: 

 Kompetenshöjande insatser för ABP-verksamheter 

 Stödja branschen 

 Enkelt och lätt att hitta information och förståelse av ansvarstagande 
 

Mål: Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll 

Åtgärder: 

 Kontrollföreskrift – lyfta ur och omarbeta riskklassificeringsmodellen inkl. utveckla riskanalys  

 Kompetenshöjande åtgärder – utbildning m.m. 

 Förbättrad och förenklad rapportering av kontroll för att möjliggöra bättre analys av kontrollen  

Aktiviteter: 
  

 Delta i webb-utbildningsinsatser (Jordbruksverket, länsstyrelserna, kommunerna, löpande)  
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