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Miljökontorets livsmedelsgrupp
Miljökontorets livsmedelsgrupp består för tillfället 
av 9 stycken handläggare. Flera av handläggarna 
arbetar utöver med livsmedelkontroll även inom 
andra arbetsområden på kontoret. 

Linköpings kommun har cirka 1000 registrerade 
livsmedelsverksamheter. Handläggarna tilldelas vid 
varje årsskifte en lista, där det framgår vilka verk-
samheter varje handläggare ska planera att besöka. 
Tillsammans har vi som arbetar med livsmedelskon-
troll utfört över 1200 kontrollbesök under 2013. 

Utöver kontrollbesök, består arbetsuppgif-
terna bl.a. av att utreda misstänkta 

matförgiftningar och att bistå 
allmänheten och företagare 

med information. 

Sedan år 2011 använder 
livsmedelsgruppen sig av ett 

joursystem. Handläggaren som 
har jouren tar emot alla livsmedels- 

relaterade samtal till kontoret, 
inkommande ärenden som till exempel miss-
tänkta matförgiftningar och eventuellt påföljande 
utredningar samt anmälningar om nya livsmedels-
anläggningar. De livsmedelsrelaterade samtalen 
kan vara från allmänheten men också från före-
tagare. Företagare är alltid välkomna att kon-
takta miljökontoret vid funderingar kring deras 
verksamhet. Vid nyetablering eller förändring av 

befintlig verksamhet kan vi ge information om lag-
stiftningens krav vid ett informationsmöte.

Att träffa Er företagare är en viktig del av arbetet 
och vi på miljökontoret strävar hela tiden efter att ni 
ska vara mycket nöjda med oss, kontakta gärna mil-
jökontoret om ni har förbättringsförslag eller idéer.     

Kvällsinspektioner
2013 valde miljökontoret att prova ett nytt arbets-
sätt. Under en kväll utfördes inspektioner hos 25 
verksamheter mellan kl 19.00 och 21.30. Det som 
var nytt var att alla inspektörer gick ut tillsammans 
på en tid som ligger utanför vår normala arbetstid, 
samt att vi kunde besöka många verksamheter 
samtidigt, under en och samma kväll. De kontroll-
områden som vi valde att fokusera på var: säker 
hantering och lagring av mat, rengöring och tempe-
raturer (varmhållning och kylförvaring).

Av de 25 verksamheter som fick besök var det 5 
som inte hade någon avvikelse alls och 3 där det 
behövde göras extra kontrollbesök för att följa upp 
avvikelserna. Vi avser att fortsätta med det koncep-
tet även 2014.

Livsviktigt byter nu namn till Livsbladet. I detta nummer av Livsbladet informerar miljökontoret bland 
annat om livsmedelsgruppen och kommande projekt.
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Projekt 2013
Under 2013 har miljökontoret ägnat sig 
åt flera olika projekt, utöver de vanliga 
kontrollbesöken som vi gör. 

Bland annat har vi:
• kontrollerat redlighet på pizzerior
• besökt flera marknader, festivaler och  

 andra event
• kontrollerat märkning på vissa  

 verksamheter (med tilläggstid)
• besökt extra många förskolor, samt   

 riktad information till förskolor
• deltagit i ett regionalt projekt om   

 temperaturmätning
• gjort inspektioner på kvällstid

Kommande projekt
Under 2014 kommer miljökontoret bland annat att fokusera 
på material i kontakt med livsmedel och närings- och hälso-
påståenden.

De flesta livsmedel vi köper idag är förpackade. Det gör det 
lättare att hantera, transportera och skydda livsmedlen mot 
stötar och tryck, ljus, fukt, syre, mikroorganismer samt föro-
reningar. Förpackningarna ska också bidra till att bevara livs-
medlets näringsvärde, smak och lukt. 

Inom EU måste i dag alla livsmedelsförpackningar uppfylla 
flera krav. Det är viktigt att ämnen från förpackningen inte förs 
över och förorenar livsmedlet. Tänk på att kontrollera så att 
förpackningarna kan användas till den typ av livsmedel ni vill 
förvara. Till exempel passar olika plaster olika livsmedel bero-
ende på om livsmedlen till exempel är feta, sura, varma eller 
kalla. Som livsmedelsföretagare kan man begära intyg från sin 
leverantör på att dessa tester utförts. 

Om man vill göra någon form av påstående om livsmedel man 
tillverkar eller säljer, är det viktigt att man i förväg kollar upp 
så att det påståendet man vill göra är godkänt. Detta gäller alla 
närings- och hälsopåståenden som används i reklam, märk-
ning och presentation av livsmedel, och som riktas mot både 
konsument och storhushåll.

Närings- och hälsopåståenden granskas och godkänts av Efsa 
(den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). Vilka 
påståenden som blivit godkända finns samlade i Efsas databas. 

Det är inte tillåtet att ge livsmedel funktioner eller egenskaper 
som inte har kontrollerats och bevisats. Man får inte heller på-
stå till exempel att en produkt är rik på ett visst näringsämne 
om det inte överskrider en viss godkänd halt. Medicinska på-
ståenden som att en produkt eller en ingrediens kan förebygga, 
bota eller lindra är aldrig tillåtet att göra om livsmedel. 

Om du berörs att detta och vill veta mer, så finns det ett stöd-
dokument som heter ”Handbok om närings- och hälsopåståen-
den”. Den finns att hitta på www.hälsopåståenden.se 

God jul och 
gott nytt år 

önskar vi 
på Miljökontoret!


