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En våg av brott, riktade mot livsmedelsbutikernas postutlämningsställen, drar fram i 
södra Skåne. Därför uppmanar Polisen butikerna att vara uppmärksamma på vissa förete-
elser för att förebygga dessa brott.
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Den nya kräsenheten inom mat

Allt fler vill äta grönt, traditionalisterna 
vill ha sitt och människor från andra 
kulturer väver samman den svenska 
julen med sina traditioner till nya.

Enligt Meny på P1 den 8 decem-
ber, som handlade om julbordstra-
ditionerna inom restaurangvärlden, 
är det så att de som går ut och äter 
julbord är mer konservativa än de 
som äter hemma.

Väljer bort eller till mat
Framöver kommer det att bli svårare 
att både gå ut och äta och att laga mat 
hemma, eftersom många yngre väljer 
bort eller till mat på ett annat sätt än 
vad som skett tidigare. För 20 år sedan 

var det bara allergiker som kom med 
frågor om vad som skulle serveras. 

Idag hör det snarare till regel än 
undantag att blivande gäster frågar 
eller kommer med önskemål om vad 
som kommer att serveras. En källa 
till många upprörda frågor i Magda-
lena Ribbings etikettspalt i DN.

Rätt eller fel, det får framtiden ut-
visa, men på medellång sikt kommer 
det att vara en affärsmässig utma-
ning och möjlighet att tillhandahålla 
måltidslösningar som passar många 
inriktningar och varianter.

Detta var ju dock tänkt som en 
summering av året 2016 för Livs-
medelshandlarna, men det är lättare 
och roligare att blicka framåt. Tycker 
i alla fall jag. Om vi istället vänder 
blicken mot backspegeln kan Livs-
medelshandlarna se tillbaka på ett 
intressant år som framför allt handlat 
om tre frågor. Frågor som kommer 
att fortsätta att vara viktiga även 
2017.

Årets viktiga frågor
1.  Säkerhet och brott i butik. Upp-
levelsen av rättssamhällets frånvaro 
vid brott i butik har många av er 

handlare berättat om. Hur perso-
ner stjäl, och stjäl och stjäl, men 

att det aldrig händer något. 
På Livsmedelshandlarnas 
framtidsseminarium i höstas 
handlade merparten av 
konferenstiden om denna 
fråga och föreningen fick 
mycket bra underlag för 
att arbeta vidare. I början 
av 2017 kommer Livs-

medelshandlarna att påbörja en ny fas i 
arbetet med att påverka beslutsfattare på 
alla de plan. Håll utkik i din mobil och i 
kommande nummer av Livsviktigt.

2. Spara pengar och miljö på ditt 
avfall. Nu är det snart tre år sedan Livs-
medelshandlarna lanserade sitt ram-
avtal för upphandling av källsorterat 
material från medlemsbutikerna.

I skrivande stund har flera hundra 
butiker tagit del av detta och fått sänkta 
kostnader och uppföljande kontroll 
av fakturor. Många har sparat mellan 
50.000 – 100.000 kronor per år på att 
välja rätt. Nästa år kommer medlem-
serbjudandet att bli ännu vassare och i 
takt med att fler och fler butiker anslu-
ter sig blir det bättre för alla.

3. Hanteringen och kontrollen av 
SRS-lådor och –pallar. Många är de 
handlare som upplever det som mycket 
svårt och kostsamt att hålla kontroll på 
flödet av SRS-lådor.

Kolla in Smart Pooling
Livsmedelshandlarna inledde året med 
en omfattande kartläggning av hur flö-
den i butik fungerar. Både fysiskt och 
administrativt. 

Det blev många lärdomar som sedan 
har fungerat som viktig input i det pro-
jekt Smart Pooling som Svenska Retur-
system nu driver. Du kan lära dig mer 
om det genom att gå in på Youtube och 
söka på ”SRS Smart Pooling”. 

Med dessa rader vill jag önska dig 
en riktigt God Jul-försäljning och ett 
Gott Nytt År!

Ledare
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Pär Bygdeson
vd Livsmedelshandlarna

Vad är hastigheten på 
ett år? Känns som om 
det nyss var sommar 
och förra julen är inte 
långt borta. 
   Men här är vi nu igen, 
full fart i julhandeln. En 
julhandel som för mat-
butikerna numer inne-
bär större utmaningar 
sortimentsmässigt. 
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Nyheter

Källa:Ica

Papperskassar miljövänligast

 IVL Svenska Miljöinstitutet har 
gjort en studie där man jämfört olika 
förpackningar av plast och papper 
tillverkat från BillerudKorsnäs. Syftet 
var att ta fram en livcykelanalys som 
visar på hur stor klimatpåverkan de olika 
materialen har.

Resultaten visar att papper har 
betydligt bättre miljöegenskaper däri-
bland 50 till 70 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser. 

IVLs studie tar fasta på hela produkt-
livscykeln från materialproduktion fram 
till dess att den slängs eller återvinns. 

Mindre utsläpp totalt sett
Trots att det fanns skillnader i växt-
husgasutsläpp under transport och 
förpackningsproduktion till plastens 
fördel, visar resultaten att papperspro-
dukter ger upphov till klart mindre 
utsläpp totalt sett. Materialproduktion 
är för både plast- och pappersförpack-
ningar den mest energikrävande delen 
av produktionen. Men enligt studien 
släpper plastproduktionen ut avsevärt 
mycket mer växthusgaser än motsva-
rande pappersproduktion.

– En viktig anledning till att framställ-
ningen av de studerade förpackningarna 
från BillerudKorsnäs papper ger lägre 
utsläpp av växthusgaser är att proces-
sen till nästan uteslutande del drivs med 
förnybart bränsle. Dessutom är den totala 

energianvändningen i produktionen lägre 
säger Lena Dahlgren, projektledare, IVL.
På europeisk nivå klubbades nyligen 
ett beslut som kommer att innebära 
en begränsning av plastanvändandet 
i Europa. Antalet tunna plastbär-
kassar ska minska till 90 stycken 
per person och år till 2020 och 40 
stycken per person och år till 2026. 

Förordningen är en del av ett globalt 
initiativ för att minska plastförbruk-
ningen och nedskräpning av världsha-
ven, som Sverige nu ställer sig bakom. 
Hur detta kommer att uppnås är upp 
till varje medlemsland att avgöra, men 
en tänkbar lösning är att öka använ-
dandet av papperskassar. 

Trots nuvarande ansträngningar för 
att begränsa användningen av plastbär-
kassar, använder vi i den svenska detalj-
handeln cirka 1,4 miljarder plastbärkas-
sar varje år.

–Pappers- och kartongförpack-
ningar är självklart inte hela lösningen, 
det viktiga är att minska nedskräp-
ning, oavsett material. Men i valet 
mellan plast och papper tror vi att 
våra produkter kan bidra positivt vad 
gäller såväl plastnedskräpning som 
klimatpåverkan, två av vår tids största 
hållbarhetsutmaningar, säger Henrik 
Essén, kommunikations- och hållbar-
hetsdirektör, BillerudKorsnäs.

Papperskassar med papper från BillerudKorsnäs är det mest miljövänliga 
alternativet visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

ICA börjar testa den nya märkningen 
på ekologisk avokado och ekologisk 
sötpotatis. Metoden är mer hållbar 
och ger en säkrare spåbarhet.

Den nya märkningen görs direkt på 
skalet med hjälp av laser som änd-
rar pigmentet i skalet så att namn, 
ursprungsland och PLU-kod syns 
tydligt. Med den här metoden följer 
märkningen med frukten genom 
kedjan på ett tryggt sätt.

– Det är positivt att vi nu kan an-
vända ny teknik för att få en bättre 
märkning ur ett miljöperspektiv. 
Ekologiska produkter behöver kunna 
särskiljas från övriga. Vi beräknar att 
vi sparar över 200 kilometer plastfilm 
per år bara på den ekologiska avo-
kadon genom den här insatsen. Den 
totala effekten är betydande, säger 
Peter Hägg, sortimentschef för frukt 
och grönt ICA Sverige.

Med hjälp av laser ändras endast 
pigmentet i det yttre skalet på fruk-
ten eller grönsaken. Metoden lämnar 
inga spår i produkten. Märkningen 
används redan av livsmedelskedjor i 
Europa till exempel Carrefour. Ma-
skinen finns i ett packhus i Holland 
där märkningen sker.

ICA börjar, som första svenska dag-
ligvarukedja, testa en ny metod för 
märkning av frukt och grönt. Istället 
för klistermärken, tråg och plastfilm 
runt frukterna så märks produkterna 
med hjälp av laser direkt på skalet. 

Text: Marie Halldestam

Ica börjar märka 
frukt med laser
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Nyheter

Vanliga matvaror som surdegsbröd, 
kaffe och flingsalt har fått kliva in fin-
rummet då de numera representerar 
vilka vi är. En slags statusens skim-
mer vilar över dessa varor hos mat-
nördarna – bara man väljer det rätta 
märket eller tillagar maten på det 
rätta sättet eller åtminstone får det att 
framstå som man kan en massa om 
den speciella maten inför andra och 
varför man väljer just den.

Forskare har kikat närmare på tre 
kategorier matnördar, nörden, kon-
näsören och snobben där nörden är 
en person som har ett stort specialin-
tresse och därför kan uppfattas som 
något enkelspårig. 

Kultiveringstrender
Projektet heter ”Connoisseurskap, 
snobberi och engagemang – kulti-
veringstrendens kolonisering av den 
vardagliga konsumtionen” och görs 
vid Lunds universitet.

Bland annat undersöks hur kulti-
veringstrender startar och utvecklas 
och vad det får för konsekvenser för 
konsumenter, företag och samhället 
i stort. Utvecklingen märks både i 
det ökade utbudet av produkter på 
områden som tidigare varit lågen-
gagerande och i konsumenternas 

engagemang i exempelvis matkultur.
I dag finns ett nörderi i saker som 
man tidigare har ansett vara var-
dagliga konsumtionsområden, till ex-
empel kaffe, olja, salt och lakrits. Det 
har skett en ökad komplexifiering av 
dessa tidigare ointressanta bulkvaror 
och forskarna vill förstå vad som 
driver människornas beteende

Kopplat till social klass
Nörden har ett genuint intresse av 
saken för sakens skull medan kon-
nässören är intresserad av ett kultu-
rellt legitimt område tydligt kopplat 
till social klass.

Konnässören producerar ofta inget 
själv utan konsumerar och bedömer 
medan nörden till exempel brygger 
sitt eget öl eller bakar eget bröd.

Precis som konnässören produ-
cerar inte snobben något, men där 
upphör också skillnaderna. 

Snobben skryter om matvalet
En snobb försöker vara förmer än 
andra och utvecklar ett intresse bara 
för att kunna skryta om det och där-
med uppnå en högre status.

Genom att ta reda på vad som 
framkallar ett engagemang hos 
konsumenter tvingas marknadsfö-

Fenomenet med matnördar, eller ”Foodies” som de också kallas är på bred frammarsch. Istället för vin och konst 
som tidigare varit urskiljande livsstilsmarkörer har nu turen kommit till mat.

Källor: Fokus, SvD

rare och företag omvärdera mark-
nadspotentialen hos vissa produk-
ter som tidigare har ansetts vara 
lågprioriterade.

Vill särskilja sig från andra
När det gäller ”foodies”, alltså mat-
nördar handlar det om att eftersom 
vi alla måste äta och matkulturen 
är bred och komplex vill man hitta 
sin nisch och särskilja sig från andra 
konsumenter. 

Allt från var man handlar maten 
till hur man tillagar och äter den kan 
förvandlas till betydelsefulla markö-
rer för en persons sociala identitet 
och status.

Motivet bakom valet viktigt
Förfining har blivit en expertis, 

en kunskap som är som en vara i sig. 
Om man intresserar sig för exempel-
vis nordisk mat så är det inte i första 
hand maten i sig som är intressant 
utan hur man motiverar och pratar 
om sina val. 
Det gäller att inte använda fel ord 
för då riskerar man att bli avslöjad 
som okunnig. Det förfinade intresset 
leder därefter till nya marknader och 
mindre och mindre kategorier. 

Nu tar matnördarna över
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En våg av brott, riktade mot livsmedelsbutiker, drar fram i södra Skåne. Därför uppmanar Polisen bu-
tikerna att vara uppmärksamma på vissa företeelser för att förebygga dessa brott.

Brott i Butik

Polisen varnar för inbrott
på postutlämningsställen

Det är främst Ica-butiker i Skåne som 
har postutlämningsställen som är 
drabbade av dessa inbrott som oftast 
sker nattetid. 

Det hela börjar med att gärnings-
männen beställer dyra varor i någon 
annans namn. Det vanliga är sedan att 
gärningsmännen bryter sig in genom 
entrédörren eller krossar ett fönster. 

Stjäler sina beställda varor
Sedan stjäls dessa dyra beställda 
varor och samtidigt passar de på att 
stjäla snus och cigaretter.

– Vi har haft ett par, tre fall och 
de har varit i butikerna i Åkarp och 
i Anderslöv. Vi utesluter inte att fler 
butiker kan komma att drabbas, sä-
ger Ingrid Karlsson, kommunikatör 
vid polisområde södra Skåne.

Hon menar att det ofta handlar 

om dyra elektronikvaror som datorer, 
mobiltelefoner och liknande.

Se upp för elektronik
– Var särskild uppmärksam om det 
är paket som sticker ut från mäng-
den. Det kan vara paket som är 
stora eller att flera paket kommer till 
samma person från exempelvis elek-
tronikkedjor som Elgiganten, Media 
Markt och liknande, säger hon. 

Svårt att värja sig
Per Geijer som är säkerhetschef 
på Svensk Handel säger att det är 
mycket svårt för handeln att värja sig 
mot den här typen av brott. 

– Det är väldigt svårt att veta vad 
paketen innehåller som gärnings-
männen är ute efter. Det kan lika gärna 
vara dyra konsumtionsvaror som nar-

kotika, vapen och bomber. Och när det 
gäller att hålla koll på volymer så är det 
extra svårt kring sådana här helger som 
jul eftersom volymerna ökar generellt 
nu, säger han.

Men det finns ändå några saker 
man kan vara uppmärksam på enligt 
Per Geijer.

Vill inte hämta ut
– Har man fått en avi och går till 
utlämningsstället så är det normala 
att man hämtar ut paketet ändå, även 
om man inte beställt det. Ren nyfi-
kenhet och det kostar en ingenting. 

– Men en som är ute i kriminella 
ärenden går dit för att kolla om pake-
ten kommit fram men som av någon 
orsak inte vill hämta ut dem. Kanske 
har gärningspersonen ”glömt” sitt 
ID eller har plötsligt bråttom att 
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Brott i Butik

Polisen varnar för inbrott
på postutlämningsställen

Text: Marie Halldestam

hinna med bussen. Eller så kommer 
gärningsmannen dit för att ta reda på 
var paketen ligger. Ett tips är att kika 
efter personer som står och spanar 
rakt in rummet där paketen är och 
verkar studera om paketen är inlagda 
i de där speciella låsbara grindbu-
rarna, säger han.

Polisen tipsar
Polisen har också listat några saker 
att tänka på för att skydda sig mot 
dessa brott och inbrott.

• Var uppmärksamma på om 
det kommer in personer som fått 
avisering om att hämta ut ett paket 
samtidigt som de hävdar att de inte 
beställt detta. Det kan innebära att 
någon beställt varor i någon annans 
namn och att ett inbrott planeras i 
butiken.

• Var uppmärksamma på om 
paket som verkar dyrbara levereras 
till postutlämningsstället eller om 
det under en kort period levereras 
ovanligt många paket.  Även detta 
kan tyda på att ett inbrott planeras.

• Kameraövervakning över post-
utlämningsdisken kan bidra till att 
begångna inbrott kan utredas och 
gärningsmännen lagföras.

• Installering av ”DNA-duschar” 
vid entrén till postutlämningsstället 
kan både ha en avskräckande och en 
brottsutredande effekt.

• Kontakta polisen på 114 14 eller 
vid akuta ärenden 112 om ni miss-
tänker att det planeras ett inbrott 
eller om inbrott begåtts.

Skriv ner signalement
– Vi är glada om butikspersonalen 
är vaksamma och fångar upp sådant 
som verkar misstänkt och helst också 
dokumenterar det och skriver ner 
signalement, eller om de uppfört sig 
märkligt på något vis, och även annat 
som kan hjälpa till vid en eventuell 
utredning om butiken skulle utsättas 
för inbrott, säger Ingrid Karlsson vid 
Polisen i Skåne.

”Utan åtalsunderlåtelse är 
som om ingenting har hänt”

Men ingenting händer. Absolut ing-
enting. Cay har hängt upp alla sina 
svar från åklagaren om att de lägger 
ned ärendet på två linor, likt dem 
man hänger upp skraplotter på. 

Till dags dato har han samlat 55 
stycken på de 62 klämmor som finns 
på linorna.

– Jag har som princip att överklaga 
alla ärenden som polisen inte gör 
något åt och då får man standardi-
serade svar från åklagaren att förun-
dersökningen läggs ned, säger han.

Långa avstånd?
Hans lina väcker uppmärksamhet. 
Varför tar inte polis och åklagare tag 
i alla de brott butiken utsätts för?

– Jag bor i lilla Glava, det är 
tre mil från Arvika där polisen 
finns. Någon enstaka gång har de 
bemödat sig om att åka ut hit vid 
anmälan. Då har man tagit med 
sig filmbevis och vittnesuppgifter. 
Vid ett motvärnsrån, och hot mot 
kunder och mig. Så väljer polis och 
åklagare att lägga ned förundersök-
ningen. Trots att polisen, som kom 
till platsen efter cirka 30 minuter, 
anhöll personen. Inte ens detta var 
tillräckligt allvarligt för rättsväsen-
det.

Skapar otrygghet
Cay Samuelsson berättar om hur 
rättssamhället inte skapar trygg-
het för honom och personalen eller 
kunder.

– Vi vet ju inte vilka som kommer 
in i vår butik nästa dag och nästa. 
Kan det vara någon av de som varit 
här och inte ens vet att polisanmälan 
har skett? Sådant är otryggt att tänka 
på en vanlig dag på jobbet för mig 
och min personal. När varken polis 
eller åklagare gör sitt jobb, kan man 
bete sig hur de vill utan straff.

Hur gör ni för att förebygga brott i 
butiken?
– Allt vi kan såklart. Handlingsplaner 
som myndigheter ställer krav på oss 
om. Kameraövervakning och speglar. 
Överfallslarm med åtgärd m.m. Men 
vad kan man göra när lagen säger att 
man inte kan ta en snattare förrän ef-
ter kassalinjen? Där har myndigheten 
flyttat gränsen. Då blir gränsen sista 
dörren. När de väl är ute ur butiken 
är vi på allmän plats och då blir ofta 
stämningsläget mycket mer hotfullt.

Vad önskar du i denna fråga?
– Flera saker. Att samhället upp-
rätthåller de lagar och regler som 
skapats i demokratisk ordning och 
att polisen tar sitt jobb på allvar och 
åker ut hit när vi anmäler brott. Att 
åklagaren gör sitt jobb. För om åtalet 
läggs ned så syns det inte ens i statis-
tiken. Det är som om ingenting har 
hänt när jag får dessa papper på att 
förundersökningen läggs ned. Åtals-
underlåtelse, även kallat åtalseftergift, 
är något som gör att de som begår 
dessa brott blir registrerade i brotts-
registret. Nu vet de inte ens om att de 
har blivit polisanmälda. Ett rimligt 
krav borde vara att de som utför 
brott registreras. Framförallt vill jag 
att min personal och jag liksom våra 
kunder ska kunna känna sig trygga i 
vår butik och att om något brott sker 
så kommer det att bli påföljder. Inget 
av detta har vi idag.

Det är inte första gången som Cay 
Samuelsson, Ica-handlare i Glava 
ryter till om den lokala brottslighe-
ten. Och förmodligen tyvärr inte 
den sista. I tre år har han samlat på 
sig de svar han fått från polisen när 
han anmält snatterier, stölder och 
motvärnsrån i sin butik.

Cay Samuelsson
Handlare Ica Nära Glava

Text: Marie Halldestam
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Brott i Butik

I slutet av november utsattes Ica Axelsberg i 
Hägersten för ett otäckt rånförsök. Gärnings-
männen följde efter Loomis’ värdetransportör 
som gick in i butiken för att hämta dagskassan.

Våldsamt rån slutade lyckligt
– men inte tack vare polisen

– Det var två killar som kom in och 
knuffade på vår personal i kassan, 
drog pistolliknande vapen och ville 
ha pengarna. De var mycket förvir-
rade över att Loomis’ värdetran-
sportör redan var borta, berättar en 
anställd på Ica Axelsberg som vill 
vara anonym.

Polisen dröjde 28 minuter
Personalen tryckte på överfallslarmet 
men det skulle dröja 28 minuter tills 
polisen kom. Rånarna sade åt de två i 
personalen att lägga sig ned på golvet 
vilket de gjorde. Sedan följde en vän-
tan i ren skräck för de två på golvet 
med de två gärningsmännen över sig 
som ville veta vart värdetransportö-
ren tagit vägen.

– Tjejen på Loomis var väldigt ob-
servant och förstod redan innan hon 
gick in till oss att något var på gång. 
Hon gick snabbt ut genom bakdör-
ren och lämnade rånarna helt ställda.

Medan rånarna böjer sig över per-
sonalen på golvet tickar minuterna 
i väntan på polisen. Efter en lång 
stund inser de att de inte kom-
mer att få tag på några pengar och 
sticker iväg.

Ingen kom till skada
Ingen kom till skada fysiskt och inga 
pengar blev stulna, berättar vår ano-
nyma uppgiftslämnare och tillägger 
att polisens förklaring till att det tagit 
så lång tid att komma till platsen be-
rodde på att de befunnit sig i Farsta.

– Vi är ju ändå i Stockholm trots 
allt. Något stämmer inte. Men när 
de väl kom så var det många polis-
bilar som kom och de var väldigt 
bra och tog uppgifter från perso-
nalen och våra övervakningsfilmer. 
Men den som varit fantastisk i det 
hela är tjejen från Loomis. Utan 
hennes sinnesnärvaro vet jag inte 
hur det hade gått.

Skämmigt för polisen
Per Geijer som är säkerhetschef på 
Svensk Handel fick kommentera 
frågan:

– Att det tog så lång tid som 28 
minuter är inte försvarbart. Det skäms 
nog polisen för. Ingen kan vara nöjd 
med den utryckningstiden, säger han.

Per Geijer
säkerhetchefSvensk handel

Text: Marie Halldestam
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Text: Marie Halldestam

Livsmedelskontroll

Regeringen gav i början av december Statskontoret i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder för att 
livsmedelskontrollerna ska bli likvärdiga i hela landet. Men behövs verkligen ytterligare en utredning?

att kontroller fortfarande inte utförs 
i tillräckligt stor utsträckning hos en 
del av landets kommunala kontroll-
myndigheter. För att få bättre bild av 
hur det ser ut och få fram förslag på 
åtgärder får Statskontoret nu det här 
uppdraget, säger landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht.

Statskontoret ska analysera och 
lämna förslag på hur problemen kan 
lösas så att kontrollmyndigheterna 
bättre ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
på detta område. Kontoret ska också 
överväga om den statliga styrningen 
behöver förändras.

Utredningen, som kompletterar 
de insatser som myndigheterna i 
livsmedelskedjan gör för att utveckla 
livsmedelskontrollen, ska redovisas 
den 15 juni 2017.

Använd liggande förslag
Men på Svensk Dagligvaruhan-
del  är man inte imponerad av 

landsbygdsministerns nya upp-
drag åt Statskontoret.
– Den här frågan har utretts i all 

oändlighet redan. Såväl Riksrevisio-
nen, Statskontoret och Livsmedelsver-
ket har redan tidigare utrett livsmed-
elskontrollen och kommit med förslag 
på åtgärder för ökad likvärdighet. Vi 
är kritiska till att det nu ska göras yt-
terligare en utredning när det redan 

finns förslag att agera utifrån, säger 
Anna Jönsson, kommunikationschef 
på Svensk Dagligvaruhandel.

Det man syftar på är att Statskonto-
ret redan 2015 föreslog att regeringen 
skulle kunna lagstifta om regional 
samverkan mellan kommunerna. 
Dessutom föreslog Statskontoret att 
regeringen genom förordningsändring 
skulle möjliggöra att butiker, restau-
ranger med flera betalar efter genom-
förd kontroll, istället för i förväg.

Politiskt ledarskap behövs
Så här säger Svensk Dagligvaruhan-
dels vd Karin Brynell i i ett pressmed-
delande som gick ut i branschmedia:

– Hur många utredningar ska behö-
vas innan Sven-Erik Bucht agerar? Det 
finns förslag, så om ministern verkli-
gen vill uppnå en likvärdig livsmed-
elskontroll i hela landet inom en snar 
framtid behövs politiskt ledarskap 
snarare än ytterligare utredningar, 
säger hon.

Dagligvaruhandeln har till lands-
bygdsministern i dialogerna inför den 
kommande livsmedelsstrategin påtalat 
att förslagen i Statskontorets rapport 
från 2015 bör beaktas. Svensk Daglig-
varuhandel har också en kontinuerlig 
dialog med Livsmedelsverket som 
man upplever har gjort framsteg i 
utvecklingen av livsmedelskontrollen.

Det har länge varit känt och upp-
märksammat att alla kommuner inte 
genomför de livsmedelskontroller de 
är ålagda att göra och att kontrollerna 
inte är likvärdiga i hela landet. Det är 
ett problem som bland annat uppmärk-
sammats av Svensk Dagligvaruhandel. 
Ett problem som också är utrett av flera 
instanser sedan flera år tillbaka. 

Men nu vill alltså landsbygdsmi-
nistern tillsätta ytterligare en utred-
ning. Detta trots att Riksrevisionen, 
Statskontoret och Livsmedelsverket 
redan tidigare har utrett livsmedels-
kontrollen och kommit med förslag på 
åtgärder för ökad likvärdighet. Även 
Näringslivets Regelnämnd, NNR har 
utrett frågan – i tre omgångar sedan 
2010.

Vill få bättre bild
Men landsbygdsministern 
duckar för detta:

– Livsmedelskontrol-
lerna är väldigt viktiga. 
Det handlar om säk-
ra livsmedel. 

Regeringen 
har 

fått 
signaler 

som stär-
ker bilden av 

Regeringen tillsätter ännu en ut-
redning om livsmedelskontroller

Karin Brynell
vd Svensk Dagligvaruhandel

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

Anna jönsson
kommunikationschef 

Svensk Dagligvaruhandel
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Även Näringslivets Regel-
nämnd, NNR, har utrett likvär-
digheten i livsmedelskontroller-
na i flera omgångar. Årets femte 
delrapport delgavs bara några 
dagar innan landsbygdsminis-
tern beslutade om att ge Stats-
kontoret i uppdrag att utreda 
livsmedelskontrollen ytterligare 
en gång. Men det är inte en till 
utredning som behövs, utan en 
ändrad attityd hos kommuner-
na om hur tillsynen ska göras, 
anser NNR.

Olikheterna syns både i förfarandet 
och i avgifterna eftersom det är kom-
munerna som bestämmer avgiften uti-
från kommunens timtaxa och antalet 
timmar som kommunen anser att en 
viss butik eller anläggning ska ha.

Rimliga kostnader?
– En kommun har höjt sin kon-
trollavgift med hela 23 000 kro-
nor på fyra år. I genomsnitt har 
kontrollavgifterna höjts med 29 
procent och timtaxorna med 17 
procent sedan NNRs förra under-
sökning. 

– Detta ligger långt över såväl 
konsumentprisindex som löneök-
ningar och det finns all anledning 
för kommunerna att fundera över 

I NNRs nya rapport ”Livsmedels-
kontroll – tillämpning, klassning, 
avgifter och samverkan”. I rapporten 
redogörs resultaten för landets samt-
liga kommuner som fått möjlighet 
att svara på enkätfrågor om hur de 
hanterar livsmedelskontroller. 

Rapporten som delgavs i början 
av december är del fem av sex i en 
serie som undersöker och följer upp 
kommunernas tillämpning av regler 
gentemot företagen. Förra undersök-
ningen gjordes 2012 och ytterligare 
en gjordes 2010.

Tydliga regler viktigt
– Vårt fokus ligger på företagen, 
Livsmedelskontroller av butiker och 
anläggningar som säljer mat ska 
se till att konsumenterna får säkra 
livsmedel, att de inte blir vilseledda 
och att informationen om livsmedlet 
är korrekt och begriplig. Då är det 
viktigt att reglerna är tydliga för den 
livsmedelskontroll som kommunerna 
gör så att företagen får en chans att 
göra rätt. Men det ser väldigt olika 
ut i våra kommuner, säger August 
Liljeqvist, sakkunnig på NNR och 
rapportförfattare.

NNR: Kommunerna måste ändra syn på tillsynen

om kostnaderna verkligen motsva-
rar motprestationen, säger August 
Liljeqvist, sakkunnig på NNR och 
rapportförfattare.

Den kommun som bedömer lägst 
kontrolltid för exempelbutiken 
anger två timmar medan den som 
ligger högst bedömer 28 timmar, 
en orimligt stor skillnad, menar 
August Liljeqvist. Billigast kontroll-
avgift har Rättvik, Göteborg och 
Haparanda där butiksinnehavarna 
får betala cirka 25 000 kronor min-
dre än i den dyraste kommunen.

Abonnemangsförfarande
– Många kommuner ser livsmed-
elskontrollen som ett slags abon-
nemangsförfarande, att företagen 

Livsmedelskontroll

August Liljeqvist
sakkunnig på Näringslivets regelnämnd, NNR
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NNR: Kommunerna måste ändra syn på tillsynen

abonnera på en tjänst som kom-
munen utför. Kommunerna gillar 
det för då kan de budgetera verk-
samheten enklare men i praktiken 
drabbar det företagen och i slutän-
dan konsumenten som utsätts för 
risker inom livsmedel.

Tillsynsskuld
August Liljeqvist exemplifierar med 
att en kommun som tar ut avgift 
ett år, men som inte utför det antal 
timmar av tillsyn som avgiften 
motsvaras av, blir kompenserade 
nästa år med dubbelt antal timmar. 

I kommunens bokföring blir det en 
tillsynsskuld. 

– Även om kommunen skulle 
betala tillbaka avgiften för icke utförd 
tillsyn så blir effekten av att ingen 
tillsyn utförs år ett, medan man får 
tillsyn som inte behövs år två. Vad är 
meningen med det?

Letar fel
En annan sak han vänder sig emot 
är synen på livsmedelskontroll hos 
många kommuner, att de börjar i fel 
ände där kontrollen går ut på att leta 
fel.

• NNR, tidigare Näringslivets 
Nämnd för Regelgranskning, 
bildades 1982 av flera närings-
livsorganisationer som sam-
rådsorgan för näringslivet gen-
temot statliga myndigheter om 
deras uppgiftskrav på företagen.

• Efterhand har NNR fått ytter-
ligare uppgifter av sina med-
lemmar, såsom att verka för 
effektivare och mindre kost-
samma regler för företagen 

Fakta | Näringslivets Regelnämnd, NNR

Livsmedelskontroll

– De flesta företagare vill ju göra 
rätt. I kommuner där livsmedels-
kontrollerna fungerar bra utgår man 
ifrån det och söker dialog med före-
tagarna för att informera dem så att 
de ska göra rätt från början. Rättvik 
är ett exempel på en sådan kommun, 
säger han.

Fram för mer dialog och goda råd
Men så länge som en majoritet 
av kommunerna uppger att fokus 
för kontrollen i första hand är att 
kontrollera och dokumentera brister 
snarare än att ge rådgivning och stöd 
blir det svårt att nå likvärdighet över 
landet. 

En förskjutning till att föra dialog 
och ge goda råd kommer på sikt att 
ge både högre livsmedelssäkerhet 
och bättre resultat.

Föra upp på nationell nivå
– Verktygsboxen finns där redan, det 
har vi sett hos de kommuner som är 
dialogförande. Det behövs inte fler 
regler, det handlar om hur man till-
lämpar de regler som redan finns. 

– Nu handlar det om att föra upp 
processen från de goda exemplen 
på lokal nivå till regional nivå och 
slutligen till nationell nivå.

i Sverige. NNR arbetar även 
med dessa frågor på EU-nivå.

• NNR är en ideell förening, 
helt finansierad av sina med-
lemmar, 18 bransch- och nä-
ringslivsorganisationer.
   Några av dessa är Svensk 
Handel, Lantbrukarnas Riks-
förbund, Stockholms Han-
delskammare, Visita, Almega, 
Småföretagarnas Riksförbund 
och Svenskt Näringsliv.

• År 2010 satsade NNR på att 
genomföra ett unikt pilotpro-
jekt om regelförenkling på 
kommunal nivå som omfattade 
regeltillämpning avseende till-
syn, tillstånd och avgiftsuttag 
inom olika verksamheter.  
   Projektet i form av en under-
sökning genomförs cirka vart 
tredje till vart fjärde år.

Källa: NNR

Inte likvärdigt. Det skiljer 25 000 kronor i 
avgift mellan den dyraste och billigaste kom-
munen som räknat på samma exemepelbutik.

Text: Marie Halldestam
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Livsmedelskontroll

Text: Marie Halldestam
Foto: Claes Hallencreutz

Rättviksmodellen innehåller flera 
saker men huvudidén handlar om att 
kommun och företag ska samverka 
för att uppnå bästa resultat för båda 
parter. 

Här ser man inte företagen som 
busar som inte kan sköta sina åtagan-
den utan mer som vanliga företagare 
som vill göra rätt för sig.

Positiv attityd
Därför utgår också tillsynen från en 
attityd med dialog istället för att leta 
fel. Kommunens tillsynsman talar 
om för företagrna vilka regler som 
gäller och då kan företagen anpassa 
sin verksamhet efter regelverket. 

När sedan tillsyn sker vet kommu-
nen att företagen är fullt medvetna 
om vad som gäller och om fel och 
brister då upptäcks sker en muntlig 
varning. Rättas inte bristerna till 

väntar föreläggande som vanligt.
Modellen bygger också på att av-

gift tas ut för faktiskt utförd kontroll.

Kritik från Livsmedelsverket
Från början kritiserade Livsmed-
elsverket Rätvikssmodellen för man 
trodde att samverkan med företagen 
riskerade att kommunernas tillsyns-
män inte kunde förhålla sig professi-
onella och opartiska när de samtidigt 
gav rådgivning till företagen.

Dessutom hakade Livsmedelverket 
upp sig på en formulering i regelver-
ket där det stod att kontrollen ska 
täckas med en årlig avgift.

Rättviksmodellen går ut på att dela 
upp avgiften i en fast mindre del och 
rörlig del som utgår från faktisk utför 
kontroll. Med andra ord att man be-
talar för en faktisk motprestation.

Men efter att modellen spridit sig 

genom landet och sedan såväl Riks-
revisionen som Statskontoret kom-
mit fram till att betalning för utfört 
arbete är att föredra har även Livs-
medelverket anammat denna linje.

Evidensbaserad kunskap
– Gotland var tidigt ute med införa 
vår modell. Nu har Surahammar och 
Norrköping också anammat model-
len och det är flera andra kommuner 
som är intresserade, bland andra 
Vansbro, Falun, Gislaved och många 
fler, säger Markus Svensson, nä-
ringslivschef i Rättviks kommun och 
tillägger

– Det här är ju evidensbaserad 
kunskap och vi märker ett enormt 
behov av en tillsynsmetodik som 
fungerar i praktiken, 

Ny webbutbildning i livsmedelssäkerhet lockar många

Rättvik - rätt väg att gå

Livsviktigt har skrivit om Rättviks modell för livsmedelskontroll, ”Tillväxt & Tillsyn”, flera 
gånger tidigare, ända sedan 2013. Och det verkar som om modellen fått ringar på vattnet. 

Tillväxt & Tillsyn Martin Clarstedt, t.v. som ansvarar för tillsyn och 
kontroll inom Rättviks kommun och näringslivschefen Markus Svensson 
samarbetar för att underlätta för företagrna att hålla sig till de regler 
de omfattas av. Målet är tillväxt och ett hållbart företagsklimat.
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Tillväxt & Tillsyn började som ett samarbete 
där lagar, paragrafer och hållbar utveckling 
förenas. Meningen är att främja samarbete 
för att nå ett gott företagsklimat, arbeta för 
den kommunala tillväxten och lyfta hållbar-
hetsfrågorna i samhället.

Tillväxt & Tillsyn ihar dag utvecklats till en 
ideell förening där många kommuner, företa-
garföreningar, politiska partier och privatper-
soner är medlemmar för att de vill förändra 
kulturen inom svensk regeltillämpning. Mer 
info finns på www.tillvaxtochtillsyn.se. 

Konkret innebär detta:
• Sänkta kostnader för företagen
• Minskat och förenklat uppgiftslämnande
• Förenklingar på läns- och kommunal nivå
• Uppföljning av förenklingsförslag
• Bättre konsekvensutredning

Tillsynen ska baseras på god kommunika-

Fakta | Rättviksmodellen ”Tillväxt & Tillsyn”

Ny webbutbildning i livsmedelssäkerhet lockar många

Livsmedelskontroll

Livsmedelssäkerhet

Juridisk rådgivning
Advokatfirman NorelidHolm 
står för den juridiska med-
lemsnyttan som omfattar tre 
timmars gratis rådgivning. 
   Firman grundades 2006 av 

advokaterna Christer A. Holm och Susanna Norelid och 
de bistår varje medlem med affärsjuridisk rådgivning. Det 
kan röra sig om att få hjälp med problem som dykt upp 
eller hjälp med ett anställningsavtal för en försteman eller 
avdelningschef.

Konsultbolaget Adaptsia erbju-
der tre timmars gratis rådgiv-
ning i livsmedelssäkerhet.
   Här kan du och din personal 
få stöd och hjälp att utnyttja 
lagstiftningen och hitta smarta 
rutinlösningar för tillämpning-
en i egenkontrollarbetet. 
   Dessutom får du hjälp i frågor kring lagstiftning, vad 
som gäller vid myndighetens krav och annat som rör 
livsmedel och livsmedelssäkerhet. 

Testa våra medlemsnyttor 
Har du laddat ner Laghunden än? 
Gör det så har du Livsmedelhandlar-
nas app för en mängd regler i fickan 
när du behöver kolla upp något. 
Appen som rymmer alla regler och 
lagar för handlare finns både för 
iPhone och för Windows Phone. 
   Ladda hem och få svar direkt 
på kluriga regler med bara några 

klick. An-
vänd dig av 
sökfältet 
och skriv i 
sökord eller 
scrolla direkt 
i registret 
från a till 
ö. Förutom 
kortare sam-
manfattning 
får du länkar 
till längre 
originaldo-
kument.

Laghunden

tion och förståelse:
1. Muntlig dialog
2. Skriftlig dialog
3. Föreläggande
4. Föreläggande med vite och
    sanktionsavgifter
5. Förbud mot verksamhet

Kontrollerna ska vara avgiftsfinansierade, 
inte en ”skatt”:
1. Årlig administrativ avgift
2. Debitering för utförd kontroll
3. Resultat (100 % kostnadstäckning)

Rättviksmodellen är
• Inte skattefinansierad
• Inga luftfakturor
• Laglig
• Rättvis
• Riskbaserad
• Tydlig och transparent

Källa: Rättviks kommun
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Livsmedelshandlarnas styrelse 
presenterar sig och de frågor de 
ska jobba för under året. Viktiga 
frågor är Avfallsprojektet, Brott 
i butik och Säkerhetsveckan, han-
tering av returlådor, livsmedels-
kontroll, hanteringsersättningen, 
betalmedel och digitalt i handeln 
som exemeplvis e-handel och 
digitala betalningar.

# 3

# 2
Temat är opinionsbildning kring butiks-
säkerhet och Säkerhetsveckan presen-
teras liksom Svensk Handels agenda för 
året kring brottsbekämpning. Livsviktigt 
tar också upp ett larm från Myndig-
heten för skydd och beredskap, MSB, 
som vill att handlarna ser upp med kun-
der som köper varor som kan användas 
för att tillverka bomber - så kallade 
sprängämnesprekursorer.

Spel i Butik är temat och Dagligvaruhan-
delns spelgrupp, där representanter även 
från Ica, Axfood och Coop ingår, upp-
vaktar spelutredningens utredare Håkan 
Hallstedt med några synpunkter. Framfö-
rallt vill man att utredningen ska satsa på 
ombuden dels vad gäller regelverk, dels 
vad gäller ersättningarna.

Livsviktigt talar med några handlare som är supernöjda med det 
nya avfallsavtalet. I dagsläget - våren 2016 - har drygt 150 medlem-
mar skrivit på Livsmedelshandlarnas ramavtal för avfallshantering. 
Marcus Jorfors, handlare på Ica Nära Lilla Essingen är glad över att 
ekonomin förbättrats avsevärt. Han är också nöjd med att butiken fick 

bättre ordning då de gick från att lägga 
allt i brännbart till att få en fungeran-
de sortering av well, hård- och mjuk-
plast, matavfall och kontorspapper.

Årskrönika 2016

# 1

Livsmedelshandlarnas styrelse

Sprängämnesprekursorer

Satsa på spelombuden

# 4

Nöjd med nya avfallsavtalet är
Ica-handlaren Marcus Jorfors 



# 9 

# 5
Flera handlare hörde av sig till Livsviktigt med frågan om det verk-
ligen är riktigt att arbetsgivaren ska betala sjuklön för ett par, tre 
veckors sjukskrivning för icke medicinskt motiverade skönhetso-
perationer, typ bröstförstoringar. Tyvärr ser tyvärr regelverket ut så 
idag. Sjukförsäkringen omfattar all nedsatt arbetsförmåga oavsett 
vad den beror på. Men visst är det orättvist. Saken utreddes dock 

E-handeln i Sverige fortsätter att öka och för 
livsmedel är ökningen enorm med en dubb-
leringstakt vartannat år. Hur ska handeln och 
handlarna förhålla sig till de snabba föränd-

ringar som sker?

Temat är Säkerhet i Butik och 
Livsviktigt intervjuar 
handlare, politiker och 
branschföreträdare samt 
rikspolischef Dan Elias-
son om vad som behöver 

göras. Några av förslagen var att 
kunna porta snattare, bötfälla på 
plats och införa en videobaserad 
modern variant av ”Snattofonen”.

Vad gör vi om en allvarlig kris inträffar som en skogs-
brand eller att kommunikationerna slås ut? Alla kom-
muner gör olika. Sverige rustar nu för en nationell 
samordning av vår krisberedskap - inte minst vår livs-
medelsförsörjning.

Proteinskiftet är här. Allt fler väljer att äta 
mindre kött och mer vegetariskt. Nästan 
hälften av oss är flexitarianer, det vill säga 
äter vegetariskt minst ett par gånger i veck-
an. Hur ser framtidens mat ut och vilken mat 
kommer att efterfrågas i våra butiker? 

Årskrönika 2016

Sjuklön för bröstopoperation

Proteinskiftet & flexitarianer 

redan för drygt 10 år vilket mynnade ut i ett lagförslag om att ingen sjukpenning efter skönhetsoperatio-
ner skulle utgå. Men det stannade vid ett förslag och sedan dess har frågan legat i malpåse. Vi tog även 
upp Annika Strandhälls (s) förslag om sjuklöneskatt som blev så hårt kritiserat att det drogs tillbaka.

# 6E-Handel

Säkerhet i Butik

# 8

# 7

Krisberedskap

15



POSTTIDNINg B

Regeringsgatan 60  +  103 29 Stockholm

Avsändare:

Livsmedelshandlarna är sedan 1936 
förvaltare av en stiftelse som heter 
Stickan och som är en understödsfond 
till Solstickan.

Syftet med Stickan är att hjälpa gamla 
och sjuka eller andra behövande med an-
knytning till livsmedelshandeln i Sverige. 
Antingen som ägare eller före detta ägare, 
anställd eller före detta anställd samt min-
deråriga barn och efterlevande till dessa. 

För en mer detaljerad genomgång 
över vilka som kan söka pengar ur stiftel-
sen Stickan, se paragraf fyra i rutan intill.

Om du är intresserad av att söka pengar 
ur Stickan så gör du det genom att skriva 
ett brev och berätta om vem du är, vilken 
koppling du har till livsmedelshandeln i 
Sverige, samt varför du söker pengar och 
hur mycket. 

Glöm inte att skriva ditt namn och 
din adress samt gärna ett telefonnummer 
som vi kan nå dig på. 

Sänd sedan ansökan till: info@livsmedels-
handlarna.se eller till Stiftelsen Stickan, c/o, 
Livsmedelshandlarna, 103 29 Stockholm. 

Alla inkomna brev behandlas konfi-
dentiellt och 
beslut om 
utbetalningar 
tas i samband 
med något av 
Livsmedels-
handlarnas 
ordinarie sty-
relsemöten.

Sök pengar ur Stickans fond
Stickans stadgar, §4

Av de medel som stiftelsen erhåller från 
Stiftelsen Solstickan ska högst 85 % 
delas ut till de till Sveriges Livsmedels-
handlareförbund anslutna länsförbun-
dens understödsfonder eller solsticke-
stiftelser. 
   Vad som återstår skall förvaltas av 
stiftelsen för att enligt i dessa stadgar 
närmare angivna grunder utdelas såsom 
understöd till behövande gamla och 
sjuka köpmän eller affärsbiträden, som 
äro eller varit verksamma inom speceri- 
och livsmedelsbranschen ävensom till 
efterlevande make och minderåriga 
barn till köpman eller affärsbiträde 
inom nämnda bransch.
   Dessa understöd må årligen högst 
uppgå till det belopp, som enligt § 
1 tilldelas stiftelsen från Stiftelsen 
Solstickan jämte å kapitalet belöpande 
ränta.
   Med köpman förstås härvid person, 
som är eller varit ägare till eller aktivel-
ägare i detaljaffär, även om densamma 
drivits i aktiebolagsform.

Du som handlare eller butiksanställd har möjlighet att söka pengar ur 
Stickans fond. Möjligheten gäller inte bara handlare, utan även handlares 
barn, samt butiksanställda.

Dessa kan söka

Kontakta oss för ett skräddarsytt avtalsförslag som ger bästa möjliga utfall för 
Din butik.

Genom vårt unika ramavtal kommer Du få, förutom en bra avfallshantering 
utförd av lokala entreprenörer, tillgång till en löpande revision av Dina avfalls-
kostnader och möjligheter till ständiga förbättringar. Detta genom vår obero-
ende samarbetspartner  Svensk Avfallsrådgivning AB.
Ring mig på 08-202450 eller mejla på info@livsmedelshandlarna.se

Vi hörs! Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna

Tjäna pengar på vårt ramavtal
– se över din avfallshantering!

Pär Bygdeson
vd Livsmedelshandlarna


