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Avisera ny 
risklassning

Mottar information 
om riskklassning

Startar e-tjänst
Anger 

inloggningsuppgifter

Steg 2: 
Företagsuppgifter 
via SSBTGU eller 

manuellt

Slå upp organisationsnummer
som firmatecknare Skickar 

personnummer från 
inloggning

Visar dialog för att 
ange 

företagsuppgifter 
manuellt

Manuellt

Returnerar företag 
med koppling till 
personnummer

Steg 1: 
Visar 

inloggningssida

Väljer manuellt eller 
ssbtgu

Visar företag med 
koppling till 

personnummer

Skickar 
organisations-

nummer
(SSBTGU)

Returnerar 
företagsuppgifter

SSBTGU

Steg 3a: Visar 
företagsuppgifter

SSBTGU

Steg 3a:
Ändrar 

företagsuppgifter

Tar emot 
företagsuppgifter

Steg 4: 
Visar fråga om 

kontaktuppgifter

Steg 4: 
Anger 

kontaktuppgifter

Skickar begäran om 
livsmedels-

anläggningar på 
org.nummer

Returnerar 
livsmedels-

anläggningar för 
org.nummer

Steg 5:
Visar livsmedels-
anläggningar för 

org.nummer

Steg 5: 
Väljer livsmedel-
sanläggning att 

företräda

Returnerar 
begränsade 

uppgifter om 
livsmedels-
anläggning

Skickar fråga om 
alla uppgifter om 

livsmedels-
anläggning

Om bekräftad via SSBTGU

Skickar fråga om 
begränsade 

uppgifter om 
livsmedels-
anläggning

Om ej SSBTGU

Steg 6b:
Visar begränsade 

uppgifter om 
livsmedels-
anläggning

Steg 8:
Visar möjliga 
huvudsakliga 
inriktningar

Väljer huvudsaklig 
inriktning

Steg 8:
Visar fråga för att 

beskriva omfattning

Väljer omfattning

Steg 8:
Visar möjliga 

ytterligare 
aktiviteter för 
huvudsaklig 

inriktning

Väljer aktiviteter

Steg 8:
Visar fråga om 

distansförsäljning

Anger eventuella 
uppgifter app mm 

om  
distansförsäljning

Steg 8:
Visar fråga om 

tredjeparts-
certifiering

Anger en eller flera 
tredjeparts- 
certifiering

Steg 8:
Visar fråga om att 

bifoga 
certifikatshandling

Om tredjepart
Steg 10a:

Beräknar preliminär 
riskklassning

Om ej tredjepart

Bifogar 
certifikatshandling

Steg 10:a
Visar preliminär 

riskklassning

Granskar preliminär 
riskklass

Steg 12: 
Visar fråga om att 

skicka in

Steg 12:
Väljer skicka in

Skickar in anmälan 
om nya uppgifter

Tar emot anmälan 
om nya uppgifter

Bekräftar mottagna 
uppgifter

Steg 13:
Visar bekräftelse för 

användare

Mottager 
bekräftelse på 

inskickade uppgifter

Steg 12:
Visar 

förhandsgranskning

Steg 12:
Granskar lämnade 

uppgifter

Steg8: 
Visar 

huvudaktiviteter för 
huvudsaklig 

inriktning

Steg 9:
Fråga om att visa 

prel riskklass

Steg 11:
Visar frivillig 

fritextfråga med 
bifogande av 

dokument

Steg 0:
Öppnar e-tjänst och 

visar startsida

Väljer 
huvudaktivitet

Granskar 
företagsuppgifter

Väljer företag via 
engagemang i 

SSBTGU

Steg 2:
Skriver in 

organisations-
nummer

Skickar 
organisationsnumm
er till bolagsverket 

(ej SSBTGU)

Steg 3c:
Anger 

företagsuppgifter

Returnerar 
företagsuppgifter 

SSBTGU (ombud, ej 
formatecknare)

Steg 3b:
Visar 

företagsuppgifter 
SSBTGU (ombud, ej 

firmatecknare)

Granskar och ändrar 
anläggnings-

uppgifter

Anger anläggnings-
uppgifter

Tar emot 
anläggnings-

uppgifter

Steg 6a:
Visar uppgifter om 

livsmedels-
anläggning inkl nuv 

riskklassning

Returnerar samtliga 
uppgifter om 

livsmedel-
sanläggning

Steg 7:
Visar infor om ny 

riskklassning
Om ja

Om nej

Anger 
kompletterande 

uppgifter

FörRätt - Utveckling av kommunala digitala tjänster för omklassning och registrering av 
livsmedelsverksamheter 
Version 1.2 uppdaterad 2023-01-18 
Dnr 2021/05358 

Processmodell för omklassning enligt ny riskklassningsmodell med e-tjänsten FörRätt

Versionshistorik: 
v 1.0 2022-08-16 Version 1.0 framtagen
V 1.1 2022-09-12 Uppdatering av ingång via Bolagsverkets tjänster SSBTGU för firmatecknare och 

personer som företräder företag.
V 1.1 2023-01-18 Tillägg av ”Lägg till produktgrupper” samt Borttag av ”Börja om på steg 5"

Ange organisations-
nummer som ombud

Visar dialog för att 
skriva in 

organisations-
nummer

Väljer företag via SSBTGU

Söker företag (SSBTGU) som ombud

Väljer att skriva in företag manuellt

FörRätt underlättar för verksamhetssystem som hanterar omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter att utveckla en e-tjänst för att inhämta och skicka in uppgifter enligt den nya riskklassningsmodellen. Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs 2024. Inför detta ska 
e-tjänster som gör det enkelt för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till sina kommuner, samt gör det enkelt för handläggningen av ärenden, finnas på plats. Införandet av e-tjänsten startar januari 2023.  

E-tjänsten för att lämna uppgifter ska vara enhetlig och oberoende av vilken kommun det gäller, samt enkel att ansluta sin kommun till. E-tjänsten specificeras centralt men realiseras lokalt hos kommuner. Det betyder att varje kommun har en egen e-tjänst och informationsutbyte som byggts enligt samma 
mall som FörRätt specificerat. E-tjänsten sprids via e-tjänsteplattformar och behöver kopplas ihop med respektive verksamhetssystem i kommunen via specifikation för informationsutbyte (API). 

Processmodellen har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med ett 30-tal kommuner i arbetsgrupp och referensgrupp, Tillväxtverket och systemleverantörer. Dokumentet kommer versionshanteras i enlighet med FörRätts förvaltningsrutiner.  

Om ni har några frågor om dokumentet eller förvaltningsrutiner, kontakta forratt@slv.se 

Steg 8:
Visar möjliga 

produktgrupper

Väljer 
produktgrupper
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