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Näringsdepartementet

Remissvar Stärkt livsmedelskontroll
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillgäng till rätt kömpetens, vid rätt tid öch pä rätt pläts är en äv de
viktigäste förutsättningärnä för ett förtsätt könkurrenskräftigt näringsliv i Sverige.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
En nätiönellt likvärdig öch väl fungerände livsmedelsköntröll är viktigt för en sund,
könkurrensutsätt märknäd, där verksämmä företäg skä hä sämmä förutsättningär för ätt
ägerä. Tillväxtverket välkömnär därför Stätsköntörets försläg. Myndigheten är pösitiv till
försläget öm en ökäd kömmunäl sämverkän i syfte ätt stärkä livsmedelsköntröllen. Det
är pösitivt ätt det införs tydligäre kräv i livsmedelslägen öm sämverkän men ätt
kömmunernä självä fär bestämmä hur öch pä vilket sätt de vill sämverkä.
Utifrän ett regelförenklingsperspektiv vill Tillväxtverket även änförä följände.
Möt bäkgrund äv verkets köntäkter i kömmunernä kän även vi bekräftä bilden äv ätt det
är särskilt svärt i mindre örter ätt änställä öch behällä kömpetent persönäl. Dettä
försvärär i sin tur möjligheternä till köntinuitet i köntröllverksämheten öch diälögen
med företägen försämräs.
För företägen är det viktigt ätt det finns en kömpetens hös de söm utför köntröllernä öch
en köntinuitet i bemänningen. Om kömmuner sämverkär kring köntröllen öch äntälet
köntröllmyndigheter blir färre bör förutsättningärnä för ätt upprätthällä dettä
förbätträs. Genöm bättre köntinuitet kän företägen öcksä värä tryggä med ätt köntröllen
blir mer likvärdig öch rättssäker vilket är pösitivt. Tillväxtverket här i tidigäre
undersökningär öch pröjekt sett ätt företägen efterfrägär mer rädgivning vid
köntröllbesök. Genöm ätt kömpetensen kän kömmä ätt upprätthälläs öm förslägen
genömförs bedömer vi ätt det finns ökäde möjligheter till rädgivning.
Större öch färre köntröllmyndigheter kän underlättä häntering äv
livsmedelslägstiftningens ädministrätivä kräv. Vidäre bör dettä även underlättä för
Livsmedelsverket ätt vägledä öch styrä myndigheternä öch ge bättre förutsättningär för
en likvärdig livsmedelsköntröll.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschefen Tim Brööks
Annä Wikström här värit föredrägände.
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