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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning av SCB:s medborgarundersökning 2018 för
Kalmar kommun
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

2.

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
2018
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

3.

Information om Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

4.

Utvärdering av bygdepeng 2018
Föredragande: Jonas Svendsén, kommunledningskontoret,
och Hanna Ivarsson, Södermöre kommundelsförvaltning

5.

Information om Kalmar kommuns personalöversikt 2018
Föredragande: Anne Elgmark, kommunledningskontoret
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Genomgång av beslutsärenden
_________________
Ajournering för gruppmöten
_________________

7.

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vattens AB:s VA-anläggning i Smedby
industriområde, södra Ljungbyholm etapp 2 m.fl.
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i
enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.

8.

Detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m.fl.,
Tegelviken
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten
Sandås 2:7 m.fl., Tegelviken

9.

Överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och
Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse
mellan Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun
avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt 2019-2022.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christina Fosnes får i
uppdrag att underteckna överenskommelsen.

10.

Implementering av barnkonventionen i Kalmar
kommuns verksamheter
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Stina Nordström, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna planen
med åtgärder i rapporten om implementering av
barnkonventionen i Kalmar kommun.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att informera
samtliga nämnder om implementeringsplanen i samband med
nämndernas sammanträden.
11.

Instruktion för Kalmar kommuns kommundirektör
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i
kommundirektörens instruktion och kompletteringen med
ansvaret vid kris eller svår påfrestning.

12.

Revidering av Rätt att underteckna vissa handlingar –
firmatecknare 2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till revidering av firmatecknare för 2019.

13.

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets
förslag till revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd.

14.

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för Kalmar
kommuns pensionärsråd.

15.

Reglemente för Kalmar kommuns integrationsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar
kommuns integrationsråd.
16.

Reglemente för Kalmar kommuns lokala
brottsförebyggande råd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar
kommuns lokala brottsförebyggande råd.
Reglementet ersätter de delar som avser organisation i
kommunfullmäktiges beslut från den 28 januari 2013, § 9,
Inrättande av ett brottsförebyggande råd i Kalmar.

17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
samlokalisera mer
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att samlokalisera mer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
_______________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 26 februari 2019, se bilaga.

18.

Medborgarförslag om förutsättningarna för att öka den
digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att
undersöka förutsättningarna för att öka den digitala
delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

19.

Yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt
och överlämnar det till Utbildningsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på betänkandet Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU
2018:77).
_________________
Kenneth Sjöström (S) redovisade en protokollsanteckning i
omsorgsnämnden den 30 januari 2019, se bilaga.
20.

Yttrande över promemorian En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s
nya kontrollförordning
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på promemorian En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning.

Delegationsbeslut
-

Beslut om gästfrihet vid Kalmar Soroptimistklubbs
vänklubbsmöte

-

Beslut om gästfrihet vid utbudsdag för professionell
scenkonst

-

Beslut om gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs
hopptävling med kval till Göteborgs Horseshow

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – januari

-

Anställningar på delegation november-december 2018

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2019

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 29 januari, 12 februari och
19 februari 2019

-

Planutskottets protokoll den 12 februari 2019
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 17, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att samlokalisera
mer
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 26 februari 2019.
”Intentionen med min motion var att nyttja ledig kapacitet i KIFAB:s bestånd
med anledning av flytten av Linnéuniversitetet och att samla och tillhandahålla
flexibla och anpassade lokaler för gemensamt finansierade verksamheter som
idag finns spridda i Kalmar. Medborgaren skulle då enklare hitta till dem.
Genom att erbjuda ett koncept av flexibelt ’kontorshotell’ kunde verksamheterna samnyttja ytor typ fikarum, konferensrum, samtalsrum m.m. Det vore
också möjligt att ordna en gemensam reception/mottagning och utbyta tjänster
för bättre tillgänglighet för medborgarna. Som det är ordnat idag måste varje
verksamhet stå för dessa overheadkostnader. En billigare lösning vore att
erbjuda gemensamma lokaler där man tillsammans kunde nyttja vissa
funktioner medan andra fått anpassas till respektive verksamhet. Ev.
sekretessfrågor måste verksamheterna lösa i sina nuvarande lokaler idag och
torde kunna lösas under ett tak.
Min samlade bild av att ha besökt de flesta av dessa verksamheter är att
samtliga har utmaningar med sina lokaler idag och att det finns behov av att
kunna växa, att anpassningar i lokalerna idag driver kostnader och att det är en
utmaning att hålla god tillgänglighet via t ex telefon eller personliga möten
särskilt för de mindre verksamheterna.
Intentionen var vidare att finna lösningar för att gemensamma medel skulle
räcka längre och gå till ändamålet snarare än lokaler.”
Ärende 19, Yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Kenneth Sjöström (S) redovisade en protokollsanteckning i omsorgsnämnden
den 30 januari 2019.
”I dag finns det 11 nationellt fastställda specialistutbildningar för
sjuksköterskor som leder till en generell magisterexamen och en yrkesexamina.
Det har under många år rått stor brist på specialistsjuksköterskor i hela landet.
Orsaker till bristen är främst att arbetsgivarna Inte har tydliggjort befattningen
och att lönen inte motsvarar den kunskap och kompetens som utbildningen
medför. Därför var det välkommet med en utredning om framtidens
specialistsjuksköterskor. Mycket av det som sägs i utredningen är bra beskrivet
som exempelvis orsaker till bristen på specialistsjuksköterskor samt förslaget
till en ny specialistsjuksköterska, avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen på 120 högskolepoäng. Det som är mindre bra är att minska på antalet
nationellt fastställda specialistutbildningar från dagens 11 till att bli enbart fyra.
Alla fyra är dessutom helt inriktade på den akuta vården och högspecialiserad
vård. (Anestesivård, intensivvård, operationsvård och avancerad klinisk vård).

7 (7)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Utredningen beskriver behovet av specialistkompetenser för sjuksköterskor
som riktar sig mot öppna vården men utan att tydligt fastställa mer specificerad
specialistutbildning. Som jag tolkar utredningens förslag blir det upp till varje
lärosäte och arbetsgivare att fastställa behovet av specialistutbildningar
framöver. Vi vet att vårdbehovet av psykisk ohälsa, äldre med multipla
sjukdomar och förebyggande hälsovård är oerhört stort i dag och kommer att
öka i framtiden (i dag utgörs uppemot 70-80% av vårdens samlade
patientunderlag av äldre) Det borde därmed vara självklart att även dessa
specialistutbildningar fastställs på nationell nivå. Risken med att lämna över en
stor del av dagens specialistutbildningar till de enskilda lärosätena och
arbetsgivarna är att vi kommer få olika inriktningar på specialistutbildningarna
och som därmed kan leda till en ojämlik vård. Det gör också att statusen på
specialistutbildningarna bli olika där specialistutbildningar mot den akuta
vården får den högsta statusen.
Många talar i dag om betydelsen av att den nära vården (vård i hemmet) måste
utvecklas och förbättras för klara morgondagens vårdbehov. Utredningens
förslag pekar mot det motsatta med en tydlig prioritet sjukhusvård.”

Handläggare

Marianne Wahlquist
0480-45 12 23

Datum

Beteckning

2019-02-11

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige
Kalmar Kommun

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB’s VA-anläggning
I Lag (2006:412) om allmänna Vattentjänstlagen § 6 är det inte huvudmannen för
vatten och avlopp som fastställer verksamhetsområdet för vatten, avlopp och
dagvatten. Sådana områden skall fastställas av kommunfullmäktige.
Bolaget har byggt ut eller planerar att bygga ut VA-ledningar till nya och befintliga
fastigheter vilket medför att verksamhetsområdena skall anpassas. Exploatering i
Smedby industriområde och södra Ljungbyholm etapp 2. Va-utbyggnad Vadstena
enligt Va-planen kommer också att utföras. Enstaka fastigheter i omedelbar närhet av
verksamhetsområde har anslutits samt verksamhetsområde för dagvatten skall utökas i
Johannesborg, Kalmar i samband med va-förnyelse.
Områdena är markerat med prickar enligt bifogade kartor (Streckade linjer är befintligt
verksamhetsområde).
Förslag till beslut
Kalmar Vatten AB’s styrelse föreslår
Kalmar kommunfullmäktige att fastställa utökade verksamhetsområden för vatten,
spillvatten och dagvatten enligt kartnummer.
Exploatering
- Blanketten 1, del av Smedby 1:3 (Smedby) 06016-104i, -204i, -303e vatten-, spill- samt
dagvattenförsörjning.
- Del av Ljungby 38:1 (södra Ljungbyholm) 06016-106f, -206f, -305c vatten-, spill- samt
dagvattenförsörjning.
Enstaka fastigheter
- Boda Båtsmanstorp 1:1, 1:2 (Revsudden) 06016-103g, -203g vatten-, samt
spillvattenförsörjning.
- Hossmo 1:157 06016-104h, -204h vatten- samt spillvattenförsörjning.
- Källstorp 3:18 (Trekanten) 06016-105h, -205h vatten- samt spillvattenförsörjning.
- Bandlandet 5 (norra Kalmar) 06016-100h, -200h vatten- samt spillvattenförsörjning.

KALMAR VATTEN AB
Box 817
391 28 Kalmar

Besöksadress
Trädgårdsgatan 10
392 35 Kalmar

Telefon
Kundservice
0480-45 12 10

Hemsida och mejl
www.kalmarvatten.se
info@kvab.kalmar.se

Plusgiro

Bankgiro

Org.nr.

550557-3

5524-1752

556481-7509
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- Värnanäs 2:67-2:70, Igelösa 10:50, 10:52(Ekenäs) 06016-109b, -209b vatten- samt
spillvattenförsörjning.
- Hagby 7:10, 7:16, 7:17 (Hagby) 06016-208e spillvattenförsörjning.
- Svensknabben 10 (Kalmar) 06016-100i, -200i, -300l vatten-, spill- samt
dagvattenförsörjning.
Va-förnyelse
- Johannesborg (Kalmar) 06016-300k dagvattenförsörjning.
Va-utbyggnad
- Vadstena (Revsudden) 06016-103g, -203g vatten-, samt spillvattenförsörjning.

KALMAR VATTEN AB

Steve Sjögren
Ordförande

Thomas Bergfeldt
VD

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Blanketten 1, del av Smedby 1:3
Smedby

2019-02-05

Skala 1:4 000

06016-104i

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Blanketten 1, del av Smedby 1:3
Smedby

2019-02-05

Skala 1:4 000

06016-204i

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning

Blanketten 1, del av Smedby 1:3
Smedby

2019-02-05

Skala 1:4 000

06016-303e

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

del av Ljungby 38:1
Ljungbyholm

2019-02-05

Skala 1:3 000

06016-106f

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
del av Ljungby 38:1
Ljungbyholm

2019-02-05

Skala 1:3 000

06016-206f

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning
del av Ljungby 38:1
Ljungbyholm

2019-02-05

Skala 1:3 000

06016-305c

BODA BÅTSMANSTORP 1:1
BODA BÅTSMANSTORP 1:2
KORSGÅRDEN 1:13
KORSGÅRDEN 1:19
VADSTENA 1:119
VADSTENA 1:120
VADSTENA 1:121
VADSTENA 1:126
VADSTENA 1:129
VADSTENA 1:130
VADSTENA 1:131
VADSTENA 1:136
VADSTENA 1:137
VADSTENA 1:138
VADSTENA 1:139
VADSTENA 1:140

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Vadstena
Revsudden

2019-02-05

Skala 1:9 000

06016-103g

BODA BÅTSMANSTORP 1:1
BODA BÅTSMANSTORP 1:2
KORSGÅRDEN 1:13
KORSGÅRDEN 1:19
VADSTENA 1:119
VADSTENA 1:120
VADSTENA 1:121
VADSTENA 1:126
VADSTENA 1:129
VADSTENA 1:130
VADSTENA 1:131
VADSTENA 1:136
VADSTENA 1:137
VADSTENA 1:138
VADSTENA 1:139
VADSTENA 1:140

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Vadstena
Revsudden

2019-02-05

Skala 1:9 000

06016-203g

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Hossmo 1:157
Hossmo

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-104h

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Hossmo 1:157
Hossmo

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-204h

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Källstorp 3:18
Trekanten

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-105h

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Källstorp 3:18
Trekanten

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-205h

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Bandlandet 5
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-100h

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Bandlandet 5
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-200h

Igelösa 10:52

Igelösa 10:50

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Igelösa 10:50, Igelösa 10:52
Värnanäs 2:67, 2:68, 2:69, 2:70
Värnanäs 2:67, 2:68, 2:69, 2:70

Ekenäs
Skala 1:3 000

2019-02-05
06016-109b

Igelösa 10:52

Igelösa 10:50

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Igelösa 10:50, Igelösa 10:52
Värnanäs 2:67, 2:68, 2:69, 2:70
Värnanäs 2:67, 2:68, 2:69, 2:70

Ekenäs
Skala 1:3 000

2019-02-05
06016-209b

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Hagby 7:10, 7:16, 7:17
Hagby

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-208e

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Svensknabben 10
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-100i

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Svensknabben 10
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-200i

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning
Svensknabben 10
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:2 000

06016-300l

DOVHJORTEN 1
DOVHJORTEN 2
DOVHJORTEN 3
DOVHJORTEN 8
EKORREN 2
EKORREN 3
EKORREN 4
EKORREN 5
EKORREN 6
EKORREN 7
EKORREN 13
FÅLEN 1
FÅLEN 2
FÅLEN 3
FÅLEN 4
FÅLEN 7
FÅLEN 8
FÅLEN 9
FÅLEN 10
GASELLEN 2
GASELLEN 3
GASELLEN 4
GASELLEN 5

GASELLEN 6
GASELLEN 7
GASELLEN 8
GASELLEN 9
GETEN 1
GETEN 2
GETEN 3
GETEN 4
GETEN 5
HAREN 2
HAREN 3
HAREN 4
IGELKOTTEN 7
IGELKOTTEN 8
IGELKOTTEN 10
IGELKOTTEN 11
JAGUAREN 5
JAGUAREN 16
JAGUAREN 17
JAGUAREN 18
JAGUAREN 19
JAGUAREN 20
LODJURET 10

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning
Johannesborg
Kalmar

2019-02-05

Skala 1:3 000

06016-300k

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Birgit Endom
Tel. 0480-45 03 68

2019-02-21

2017-3408

Samhällsbyggnadsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE TILL DETALJPLAN FÖR
Del av Sandås 2:7 m fl. med flera
Tegelviken, Kalmar kommun

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och det
justerade förslaget till detaljplan.

Översiktskarta som markerar planområdet.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

Ärendebeteckning

2019-02-21

2017-3408

Sammanfattning
Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen. Bebyggelsen
syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att vara placerad nära
Stensbergsvägen och möjlighet finns för centrumverksamheter i bottenplan.
Byggnaden kan byggas i fyra våningar och ha en skala som passar väl in i
bebyggelseområdet. Bil- och cykelparkering samt dagvattenhantering ska
ordnas inom den egna fastigheten. Framtida boende kommer att ha direkt
närhet till rekreation i form av en innergård samt balkong. Det finns även
närhet till lekplats och parkområde inom 200 meter. Fasaden mot
Stensbergsvägen kommer utsättas för höga bullervärden och därav regleras
byggnadens utformning med planbestämmelser för att inte påverka de boendes
hälsa negativt. Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt
att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Under samrådet och granskningen har det inkommit synpunkter från boende i
intilliggande fastigheter och i närområdet som är negativa till den planerade
bebyggelsen. De anser att planområdet inte bör bebyggas för att bevara
utblickar och möjlighet till rekreation. De är även oroliga för ökad insyn och
minskat insläpp av dagsljus. Till granskningsskedet har planbestämmelser som
reglerar att avstånd till bostadshuset på Oljeväxten 1 är 14 meter samt
bestämmelse om den norra fasadens utformning lagts till. Därtill har en utökad
skuggstudie tagits fram för fler månader på året som visar påverkan av skuggor
på omgivningen från planerad bebyggelse. Läs mer nedan om vilka synpunkter
som har kommit in under granskningen och vilka justeringar som har gjorts.
Länsstyrelsens synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
samt dagvatten måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara
förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas.
Länsstyrelsens synpunkter under upplysningar (avseende
utformningsbestämmelser) bör beaktas då de kan påverka genomförandet av
detaljplanen.
Inför antagandet har gjorts förtydliganden i planhandlingar avseende
utformning av entrévåning, takterrass och dagvattenhantering. På plankartan
har följande justeringar gjorts:
-

Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer
Boverkets rekommendationer och Allmänna Råd: f2 ”Entrévåning ska vara
förhöjd jämfört med ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett
förtydligande kombineras f2 med bestämmelsen v2 ”I entrévåning ska lägsta
våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §). Förtydligandet är av stor vikt för att
kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för framtida centrumändamål i
bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bidrar till en trygg upplevd
miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lägenheter i
bottenvåning.
Detta har även förtydligats i planbeskrivningen.

-

Planbestämmelse f5 har förtydligats: Takterrass om minst 75 m2 ska anordnas för
utomhusvistelse.
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-

Egenskapsgräns för östra del av bostadshuset har anpassats och justerats cirka 2
meter söderut så att även planerade loftgånger mot söder ingår. Denna justering sker
endast inom tidigare redovisad sammanlagda byggnadsarean.

-

Egenskapsgräns för området för takterrass, f5, har justerats cirka 1meter söderut,
för att anpassa till framtida byggnad med takterrass.

Därtill har redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna.

Konsekvenser för genomförande och ekonomi
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen innebär plan- och
fastighetsbildningskostnader. Vidare uppstår kostnader för ledningsflyttar samt
kostnader för de eventuella åtgärder som behövs för att göra marken lämplig
för sin användning med avseende på markföroreningar. Kommunen får
intäkter för försäljning av marken.
Ekonomiska konsekvenser för framtida fastighetsägare/exploatör omfattar
kostnader för samtliga åtgärder inom planområdet till följd av planförslaget.
Vidare bekostar exploatöreren/-na ingreppen och återställning vid byggnation
mot allmän platsmark. Framtida fastighetsägare/exploatör har ansvar för
anslutning till tekniska försörjningsledningar. Exploatören kommer få intäkter
från lägenheterna och marken kommer få ett högre värde.
Tidigare beslut
 Startbeslut: 2017-08-21


Samrådsbeslut i SBN: 2018-06-20



Granskningsbeslut i SBN: 2018-11-21

Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 Samrådsredogörelse
 Utlåtande
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Till planen hör också:
 Översiktlig geoteknisk undersökning (WSP, 2013)
 Komplettering av geoteknisk undersökning (DGE Mark och miljö, 2018)
 Dagvatten PM (Vatten och samhällsteknik AB, 2018)
 Riskanalys (Brand och riskanalys, 2018)
 Trafikbullerutredning (Soundcon, 2017)
 Skuggstudier
 Miljöteknisk markundersökning av Sandås (DGE Mark och miljö, 2018)
Tidplan
Detaljplanen följer planprocessen enligt så kallat utökat förfarande.
PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

3:E KVARTALET
2018

4:E KVARTALET
2018

1:A KVARTALET
2019

Synpunkter

Synpunkter

Birgit Endom
Planarkitekt

LAGA
KRAFT

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Birgit Endom
0480-45 03 68

Upprättad 2019-02-21

2017-3408

Detaljplan för del av

Sandås 2:7 m. fl.
i Tegelviken, Kalmar kommun

Granskningsutlåtande
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-11-30 – 201812-21. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har endast ett fåtal synpunkter inkommit. Inkomna
synpunkter är från två sakägare (bostadsrättsföreningar norr om planområdet).
Därtill har samrådsinstanser såsom länsstyrelsen i Kalmar län, kultur- och fritidsnämnden och KSRR yttrat sig.
Sakägarna vidhåller främst sina synpunkter från samrådet avseende trafiksituationen på Idungatan, skuggpåverkan från planerad bebyggelse samt omvandling
av grönytan till kvartersmark.
Länsstyrelsen har lämnat synpunkter kring miljökvalitetsnormer för vatten och
dagvattenhantering samt utformningsbestämmelser.
Inför antagandet har gjorts förtydliganden i planhandlingar avseende utformning av entrévåning, takterrass och dagvattenhantering. På plankartan har följande justeringar gjorts:
- Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer Boverkets
rekommendationer och Allmänna Råd: f2 ”Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med
ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett förtydligande kombineras f2 med bestämmelsen v2 ”I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §).
Förtydligandet är av stor vikt för att kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för
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framtida centrumändamål i bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bidrar till en trygg upplevd miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lägenheter i bottenvåning. Detta har även förtydligats i planbeskrivningen.
- Planbestämmelse f5 har förtydligats: Takterrass om minst 75 m2 ska anordnas för utomhusvistelse.
- Egenskapsgräns för östra del av bostadshuset har anpassats och justerats cirka 2 meter
söderut så att även planerade loftgånger mot söder ingår. Denna justering sker endast
inom tidigare redovisad sammanlagda byggnadsarean.
- Egenskapsgräns för området för takterrass, f5, har justerats cirka 1meter söderut, för att
anpassa till framtida byggnad med takterrass.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens synpunkter miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) samt dagvatten måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara förenligt med
11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter
under upplysningar bör beaktas då de kan påverka genomförandet av detaljplanen.
Kontroll enligt 11 kap. PBL
- miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) samt dagvatten
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten
Kommunen har föreskrivit fastighetsägaren att på angiven kvartersmark anlägga dagvattenlösning för minst 10m3 dagvatten, förslagsvis som dagvattenkassetter.
Eftersom dagvattenlösningen krävs för att marken ska vara lämpligt att bebygga borde startbesked vara villkorat med att dagvattenlösningen finns innan
huset byggs.
Alternativt ska andra lösningar redovisas.
Länsstyrelsen utgår ifrån att kommunen kommer vara delaktigt för hur denna
dagvattenlösning genomförs. Det krävs för att dagvattenlösningen ska bli rätt
dimensionerad till angiven påkopplingspunkt där kommunen övertar ansvar
för dagvattenhanteringen. Ledningsnätet är som kommunen påpekar redan i
dagsläget högt belastat och underdimensionerat. Det är också viktigt att dagvattenlösningen uppförs i samband med grävningar och byggnation av huset
samt att dagvatten kan passera parkeringsgaragets infart utan att detta vattenfylls.
Genomförandebeskrivningen bör innehålla en kostnadskalkyl för föreslaget
dagvattenmagasin.
Upplysningar
Plankarta
Att eftersträva god arkitektur vid nybyggnation och förtätning är lovvärt men
det gäller att göra det på rätt sätt och många delar går inte att reglera genom
planbestämmelser. Detaljplaner ska utreda och säkerställa mark- och vattenanvändningen. I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad
kommunerna ska och får bestämma i en detaljplan.
F2 Att reglera rumshöjd är generellt inte möjligt med planbestämmelse om det
inte är med hänsyn till befintlig kulturmiljö eller liknande.
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F5 Att taket ska kunna användas som terrass och utomhusvistelse är en otydlig
bestämmelse. Avser kommunen att neka bygglov om ansökan inte innebär att
taket är tillgängligt? Hur ska taket vara tillgängligt, hur stor yta etc?
F8 Vad som menas med att ”fasad ska utformas med särskild stor omsorg avseende gestaltning och ge möjlighet tillvisuell kontakt mellan ute och inne” är
en otydlig bestämmelse. Varsamhet gäller alltid, innebär bestämmelsen att det
ska finnas fönster?
Ovanstående bestämmelser saknar lagstöd.
Att reglera både nockhöjd samt totalhöjd för samma egenskapsområde kan
innebära svårighet att tyda vad som gäller.
Kommentar:
Dagvatten: I planbeskrivningen redogörs för att dagvattenfrågan behöver lösas i ett större
sammanhang och att planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
Rutiner för omhändertagandet av dagvattnet, anslutning av fastigheter till huvudmannens
anslutningspunkter och – serviser återfinns i den kommunala VA-plan (tillägg till översiktsplanen). Planområdet utgör inget riskområde för översvämning på grund av höga nederbördsmängder så att marknivå behöver regleras. Dagvattenutredningen redogör för erforderliga utjämningsvolymer för tre delområden. Det ges även förslag att fördela dessa volymer
proportionellt inom dessa delområden. Med tanke på bebyggelsens täthet som kräver underjordiskt garage så är inte infiltration möjligt att ställa som krav. Om exploateringsgraden i
ett av de analyserade exploateringsområdena, inklusive planområdet, förändras, uppstår
förändrat utjämningsbehov generellt. Det är därför inte heller praktiskt möjligt att anlägga
dagvattenanläggning innan bebyggelsen. Markens utformning och utförande är en del av
tekniska samrådet och prövas i samband med start- och slutbesked. Genom BBR, jordabalken och LAV säkerställs att frågor kring markavvattning som kan likställas med omhändertagandet av dagvatten, ska bevakas och beaktas. Genom att plankartan redovisar dagvattenanläggningens fysiska utbredning, kan förutsättningarna för att klara ett visst dagvattenflöde indirekt regleras. Planförslaget redogör för en möjlighet att omhänderta dagvattnet inom
planområdet och redovisar ett markområde i sydost där anordnandet av dagvattenkassett
möjliggörs. I planbeskrivningen redogörs vidare att markanvisningsavtal har tecknats mellan
exploatör och Kalmar kommun som omfattar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder som
berör kvartersmarken. I detta avtal ingår rutiner för omhändertagandet av dagvatten inom
fastigheten. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft, avses köpekontrakt tecknas. I
detta köpekontrakt kommer att upplyses köparen om att åta sig åtgärder för omhändertagandet av dagvatten och uppfyller kravet att följa Kalmar kommuns dagvattenpolicy. Planbestämmelse n1 kvarstår.
Plankarta:
Rumshöjd; Tidigare utformningsbestämmelse f2 har ersatts med formulering som följer Boverkets rekommendationer och Allmänna Råd: ”Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med
ovanliggande våningar (4 kap. 16 § p. 1)”. Som ett förtydligande kombineras f2 med bestämmelse v2 ”I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter.” (4 kap. 11 §). Förtydligandet är av stor vikt för att kunna trygga planförslagets syfte att möjliggöra för framtida centrumändamål i bottenplan och för en god gestaltning av bebyggelsen som bidrar till en
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trygg upplevd miljö i dess omgivning, även om det i första skede anordnas lägenheter anordnas
i bottenvåning.
Detta har även förtydligats i planbeskrivningen.
Taket som terrass och utevistelse; Planbestämmelse f5 har förtydligats. Takterrass om minst
75 m2 ska anordnas för utomhusvistelse.
Fasadgestaltning; Planbestämmelser f6 och f8 syftar till att åstadkomma för de fasader som
vetter mot publika stråk och bostadslägenheter i norr olika typer av fasadutsmyckningar och
kulörer på byggnadsverk, varierad materialval där exempelvis ej genomsiktlig material varvas med genomsiktligt material såsom glas. I planens syfte påpekas tydligt att det är viktigt
att bebyggelsen får en god gestaltning och att den ska bidra till en upplevd trygg miljö i dess
omgivning. Fasadmaterial som exempelvis glas kan göra det möjlighet att en visuell kontakt
kan uppstå mellan personer som passerar byggnaden och de som finner sig i byggnaden, vilket
höjer trygghetsupplevelsen.
Reglering av byggnadshöjd och nockhöjd har sin förklaring i att det i planerad byggnad avses
kunna byggas takkupor, men att det ska kunna utläsas takytan ovanför fasaden.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten lämnar inga ytterligare synpunkter under granskningen.
Kommentar: Noteras.
Boende och fastighetsägare
Sakägare 7
Sakägare 8
XXX är fastighetsägare till Oljeväxten 1 norr om planerad bebyggelse. XXX är
fastighetsägare till Tulpanen 7 även den näraliggande detaljplanen. I detta yttrande önskar vi gemensamt framföra de synpunkter som vi anser är kvarvarande sen samrådet och som vi fortfarande anser medför påtaglig skada för
våra fastigheter och våra medlemmar.
Trafiksituationen på den trånga Idungatan upplevs redan idag belastad vilket
framfördes i samrådet. Detta kommer att förändras negativt vid ett högre antal
lägenheter att försörja. I samrådsyttrandet angavs det att det inte var ett problem med snöröjningen, men det gavs inga tydliga förklaringar av hur det
skulle lösas och inte heller planbeskrivningen är uppdaterad.
Vi hävdar fortsatt att byggnationen i planförslaget är antingen för hög eller
ligger för nära intilliggande bebyggelse. Vi hävdar fortsatt att bebyggelsen
kommer att skugga våra fastigheter och minska de soltimmar som vi har i våra
lägenheter. Vi är positiva till att det förtydligats i planförslaget att bebyggelsen
ska ligga 4 meter från fastighetsgräns. Vi önskar fortsatt en solstudie där ett hus
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med byggnadshöjden 13 meter och nockhöjden 16 meter, som enligt gällande
förslag kan vara 16 meter för ett pulpettak mot vår fastighet, placeras 4 meter
från gata mellan fastigheterna. Då det i flygfotot överst på plankartan tydligt
syns att träden placerade en bit in på fastigheten skuggar del av vår fastighet är
det rimligt att anta att en byggnad om 16 meter betydligt närmre oss skulle ge
större påverkan av skuggning än vad studien redovisar. Bifogat finns fotografier av skuggbildningen av dessa träd i september.
Då vår fastighet är byggd enligt Miljöbyggnad nivå silver där dagsljusinsläpp är
en parameter är det extra viktigt för oss att säkerställa att en byggnation i vår
närhet inte påverkar vår fastighet på ett sådant sätt att miljöcertifieringen inte
längre klaras.
Fortsatt gäller att vi i huvudsak motsätter oss bebyggelse på grönytan i kvarteret. Att bygga bort grönytor i staden istället för att fokusera på gråytor som
redan tagits i anspråk är negativt både ur miljöperspektiv och för den sociala
hållbarheten. Grönytorna bjuder in till träning, lek och umgänge. Öppnar upp
för sociala möten utanför de sociala kontexterna. Grönytorna är även stadens
potential till att nå miljömålen, se till att hot-spots undviks, att den naturliga
dagvattenreningen fungerar. Bygg inte bort denna potential, fokusera hellre på
att se över parkeringssituationen och frigör gråytor för ny bebyggelse.
Bilaga 1: Bild från skuggstudien aug månad med inklistrade bilder och där man ser att
fel bilder har använts kl 09:00 och kl 17:00

Bilaga 2: Bild tagen den 8 sep 2018 kl 13:37 där man tydligt ser skuggans längd är
längre än i skuggstudien.
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Bilaga 3: Ännu en bild tagen den 8 sep 2018 kl 13:38 där man också ser skuggans
längd.

Bilaga 4: Bild på en full parkeringsplats vid Folkets Park tagen den 11 dec 2018 kl
09:15
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Kommentar: Det har tyvärr publicerats fel version på hemsidan av de till granskningen
framtagna skuggstudier. De aktuella skuggstudierna som funnits med som beslutsunderlag
för granskningsbeslut i SBN den 21 november 2018 visar någon marginell större skuggpåverkan kl 13 i mars och kl 9 i december. Skuggstudien redovisar dock vidare att det inte
sker någon skuggpåverkan alls av planerad byggnad på er bostadsbyggnad i månad augusti.
Se utsnitt nedan.
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Kommunen håller fast vid sitt ställningstagande och kommentarer i samrådsredogörelsen.
Kommunen bedömer att planens tillkommande bebyggelse får anses vara en acceptabel förtätning i detta centrala läge. Skuggstudier visar begränsad påverkan på kringliggande bebyggelse. Vidare regleras genom bestämmelser i plankartan ett minsta avstånd mot bebyggelsen
på fastigheten Oljeväxten 1 samt utformningen av fasad mot er fastighet.
Vad gäller grönytor, håller kommunen fast vid sitt tidigare ställningstagande under samrådet: Det större kvarter av bostäder som bildas av kringliggande gator innehåller en sedan
tidigare planlagd park längs Idungatan i sin mitt som är kvarterets huvudsakliga område för
närrekreation. Folkets Park på västra sidan Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig.
Redan när fastigheten Oljeväxten 1 bebyggdes fanns det planer att bebygga det aktuella
området i planprogram för Folkets Park som antogs 2005 med revidering 2007.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kultur- och fritidsnämnden
Planområdet har kopplingar till tre rekreationsområden, vilka alla är viktiga
att de behålls och inte förvanskas eller påverkas negativt av planförslaget.
Folkets Park fungerar som ett rekreationsområde för boende i närområdet
samt har stora kulturhistoriska värden. Det är viktigt att platsen inte får
negativ påverkan av planförslaget samt att det parkeringsbehov som kommunen ska uppfylla för Folkets Park även fortsättningsvis hålls.
Kommentar: Noteras.
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Vi konstaterar att det är ett bra val av avfallssystem och bifogar lite förhållningsregler gällande underjords behållare.
Kommentar: Noteras.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Sakägare 1
Sakägare 2
Sakägare 3
Sakägare 4
Sakägare 5
Sakägare 6
Sakägare 7
Sakägare 8
Följande personer har under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda, men som inte bedömts vara sakägare.
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2018-11-21

Birgit Endom
Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Upprättad 2018-11-21

2017-3408

Detaljplan för

Del av Sandås 2:7 m. fl.
i Tegelviken, Kalmar kommun

Samrådsredogörelse
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2018-06-29 – 2018-09-03.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Den 22 augusti
2018 hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och följdes därefter
av diskussioner i tre grupper. 13 personer deltog i samrådet och det var relativt
jämt fördelat mellan män och kvinnor. Majoriteten av de som deltog var
sakägare som bor i intilliggande fastigheter eller i närområdet.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden inkom synpunkter från åtta sakägare varav två
bostadsrättsföreningar. Därtill har det inkommit synpunkter från 11
samrådsinstanser varav tre är boende i närområdet och resterande är
myndigheter, kommunala förvaltningar, ledningsägare och
intresseorganisationer.
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Bebyggelse
Boende i angränsande fastigheter anser att den tillkommande byggnaden är för
hög och har en placering för nära angränsande fastighet i norr. De är oroliga
för att den tillkommande bebyggelsen kommer att bidra till en ökad insyn,
begränsa utblickar och insläppet av solljus och luft. Sammantaget menar de
boende att detta skulle påverka deras boendemiljö och bostadsrätters värde
negativt.
Kommunen bedömer att planens tillkommande bebyggelse får anses vara en
acceptabel förtätning i detta centrala läge. Skuggstudier visar begränsad
påverkan på kringliggande bebyggelse. Bestämmelser i plankartan som reglerar
placering revideras till granskningen vad gäller minsta avstånd mot bebyggelsen
på fastigheten Oljeväxten 1 så att det blir minst 14 meter. Även
utformningsbestämmelse om att utskjutande balkonger inte får placeras i
nordlig riktning har lagts till.
Trafik
Boende i närområdet framhåller att både Idungatan och Bragegatan är högt
belastade av trafik i dagsläget. De högt trafikerande vägarna skapar en osäker
miljö för alla och framförallt för gående och cyklister. De boende menar att
cyklister saknar säkra cykelvägar framförallt i nord-sydlig riktning i området,
vilket gör att de delar körfält med bilarna på exempelvis Bragegatan. De
boende i närområdet är oroliga för att tillskottet av fler invånare i området
kommer att resultera i ett ökat trafikflöde både på Idungatan och Bragegatan.
Kommunen bedömer att det trafiktillskott som följer av detaljplanens möjliga
bostäder (cirka 27 stycken) är begränsat och kommer inte på något avgörande
sätt påverkar trafiksituationen i området.
Natur- och kulturvärden
I inkomna synpunkter framkommer att markytan som ska exploateras har ett
rekreativt värde för de boende i intilliggande fastigheter i form av grönska att
blicka ut över. Detta eftersom de inom den egna fastigheten inte har tillgång till
en gemensam innergård eller grönska.
Det större kvarter av bostäder som bildas av kringliggande gator innehåller en
sedan tidigare planlagd park längs Idungatan i sin mitt som är kvarterets
huvudsakliga område för närrekreation. Folkets Park på västra sidan
Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig. Redan när fastigheten Oljeväxten
1 bebyggdes fanns det planer att bebygga det aktuella området i planprogram
för Folkets Park som antogs 2005 med revidering 2007. I en ändring av
stadsplanen för gällande område från år 1952 återfinns också planer på att
bebygga planområdet.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet samt
miljökvalitetsnorm för vatten måste beaktas för att planförslaget ska
kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera
att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under upplysningar bör
beaktas då de kan påverka genomförandet av detaljplanen.
Kontroll enligt 11 kap. PBL:

Hälsa och säkerhet och Miljökvalitetsnorm för vatten
1. Kommunen har utfört undersökningar på planområdet för att
utreda förorenings-situationen. Enligt undersökningarna har
PAH-H och kadmium påträffats över de generella riktvärdena
för känslig markanvändning, KM, som är vedertagna nivåer för
bostäder. Kommunen har valt att ta fram platsspecifika
riktvärden (i den fortsatta texten kallat, PSRV) för området
istället för att använda vedertagna nivåer. Länsstyrelsen har
granskat de platsspecifika riktvärdena och uträkningen av dessa
och gör bedömningen att:
-

PSRV ligger i nivå med mindre känslig markanvändning,
MKM, för de flesta ämnen vilket är vedertagna nivåer för
industrimark och mark där personer vistas under en kort
tid. PSRV ska ligga i nivå med KM då planen tillåter
bostäder.

-

Andelen odlade växter på plats som konsumeras dagligen
är mindre än generella riktvärden för KM. Hur ska detta
kunna kontrolleras i planen?

-

Skydd av markmiljön har nedjusterats till en nivå
motsvarande MKM utifrån SGI, 2016. Markmiljöns
skyddsvärde och markens redan störda karaktär.
Långtidsperspektivet saknas dock i kommunens
resonemang.

Kommunen behöver förklara ställningstaganden, motivera och
konkretisera ovannämnda punkter i planhandlingar. Först när
detta har gjorts och PSRV är godtagbara kan marken anses
lämplig för planerad markanvändning samt slutsatser om något
efterbehandlingsbehov finns inom planområdet.
Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet
i Sverige är formulerade utifrån långsiktighet och hållbarhet i
syfte att skydda hälsa, miljö och naturresurser nu och i
framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik som
Naturvårdsverket förordar samt i Naturvårdsverkets generella
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riktvärden för förorenad mark. Utgångspunkterna bör vara
vägledande i arbetet med efterbehandling av förorenade
områden. Utgångspunkter om tidsperspektiv och hälsa är att
bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden
bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Planerad
markanvändning (utgångspunkt i riskbedömning och
åtgärdsutredning) är vanligen överblickbar i mindre än 100 år.
Mycket kan också hända i längre tidsperspektiv (100-tals till
1000 år) till exempel med kvarlämnade föroreningar. Vilka
föroreningsnivåer som ska användas på planområdet ska anges
i planbeskrivningen.
Kommentar: Då PAH-H och kadmium har påträffats över det generella
riktvärdet för känslig markanvändning har en mer detaljerad
markundersökning genomförts (DGE 2018). Detta eftersom planområdet inte
är tänkt att användas på det sätt som bedömningen av KM är beräknad utifrån
med exempelvis spridningsvägar. Förslag på platsspecifika riktvärden har tagits
fram av kommunen för att ta hänsyn till de förhållanden som råder i det
aktuella området (DGE 2018). Då halterna av kadmium och PAH-H hamnar
under det föreslagna platsspecifika riktvärdet bedöms inga risker för
människors hälsa och säkerhet föreligga utifrån påträffade föroreningar.
Utifrån detta har Kalmar kommun gjort bedömningen att ingen
efterbehandling är nödvändig inom planområdet. Då det förorenade området
är litet väljer ändå Kalmar kommun att gräva bort de massor som överstiger
det generella riktvärdet för KM.
2. Bifogad bullerutredning visar tydligt att riktvärden för så väl
dygnsekvivalent som maximal ljudnivå överskrids på de flesta
mätpunkterna. Kommunen har trots detta valt att inte reglera
byggrättens placering, lägenheternas utformning,
bullerdämpande åtgärder eller något annat som skulle medföra
att riktvärden för fasad samt uteplats uppnås. I en detaljplan
ska platsens förutsättningar vad gäller, bland annat,
bullersituationen vara vägledande för vilka planbestämmelser
som behövs för att säkerställa en god boendemiljö. I det här
fallet har kommunen valt att istället hänvisa till gällande
förordning på plankartan. Planbeskrivningen ska kompletteras
med beskrivning av de åtgärder som behövs för att klara
riktvärden för buller enligt SFS 2015:216, Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Plankartan ska kompletteras
med bestämmelser som säkerställer att riktvärden inte
överskrids vid fasader samt uteplatser. Krävs åtgärder i form
av bullerplank eller liknande ska genomförandebeskrivningen
tydligt ange när åtgärden ska finnas samt vem som ansvarar för
att den uppförs. Först när detta är gjort kan marken anses
lämplig för ändamålet bostäder.
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Kommentar: Planhandlingarna innehåller en bullerutredning som visar att
riktvärden för trafikbuller enligt förordning 2015 om trafikbuller med ändring
2017, överskrids vid fasader mot Stensbergsvägen. Förordningen ger förutom
riktlinjer också anvisningar om hur vid ett överskridande av värdena, bostäder
ska vända rum mot en ljuddämpad sida eller vara mindre bostäder.
Förordningens siffror för riktlinjer beträffande ekvivalentvärden, maxvärden
och vad som ska/får göras vid ett överskridande av värdena bör inte behöva
upprepas i planbestämmelser. Kommunen omformulerar planbestämmelser
enligt Boverkets anvisningar så att huslängan som ligger mot Stenbergsvägen
får bestämmelsen; ”minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska
orienteras mot en ljuddämpad sida (PBL 4kap 16§)” samt ”enkelsidiga
lägenheter mot vägen ska vara mindre än 35 m2” (PBL 4kap 11§3).
Kommunen ser inte att det behövs ytterligare planbestämmelser om
bullerhinder som exempelvis plank, inte heller andra placeringsregler än de
som planen redan har i sina anvisningar om byggbar och icke byggbar mark
samt placeringsbestämmelsen. Tillsammans ger de naturligt anvisningar om
byggnader i vinkel med en huslänga längs Stensbergsgatan och den andra i
vinkel mot denna mot cykel- och servicevägen längs befintlig byggnad norr om
planområdet. Den gemensamma gården uppfyller riktvärden för buller på
uteplats.
3. Utifrån både dagvattenutredning samt planbeskrivning är det
tydligt att dagvattenhantering kan bli komplicerad inom
föreslaget planområde. Dagvatten behöver hanteras inom
planområdet på minst cirka 10 kubikmeter för att inte
ytterligare belasta ett redan ansträngt dagvattennät i Kalmars
södra del. Vatten ska sedan ledas vidare ner mot Västra sjön
som är slutrecipient. Det konstateras också att befintliga
ledningsdragningar måste dras om i samband med föreslagen
exploatering. I planområdet råder det speciella
markförhållanden så att för medeltunga och tunga byggnader
kan förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av
den bärande stommen bli aktuella. Allt detta tas upp
sammantaget vilket visar att kommunen är medveten om de
rådande förhållandena inom planområdet. Men det finns
synpunkter som bör utredas eller beskrivas ytterligare till
exempel om det är lämpligt att ha ett nedgrävt garage som
placeras så nära utjämningsmagasin för dagvatten. Enligt
dagvattenutredningen är det inte lämpligt. Hur påverkas
möjligheten till pålning om det finns ett parkeringsgarage
under byggnaden?
Kommentar: Parkering är tänkt placeras i ett försänkt markplan delvis under
den ena byggnaden och delvis under en upphöjd terrass i anslutning till
innergården. Planbestämmelser bidrar till att forma terrassen. Planen ger
visserligen möjlighet till källarvåning inom det som markerats som byggbar
mark men det är inte något som exploatören har avsett att utnyttja i nuläget.
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Det finns gott om plats att placera dagvattenmagasinet på 10 kubikmeter på,
inom ytan som anges för den korsmarkerade marken utan att det kommer i
konflikt med en eventuell källarkonstruktion som enligt plan inte får finnas
inom korsmarkeringen. Pålning som grundläggningsmetod har inget att göra
med om en byggnad har ett källarplan eller ett nergrävt garageplan eller inte.
Det påverkas av markens kvalitet. Pålning kan behöva användas om marken är
för dålig för enklare grundläggningsmetoder och innebär att laster från
byggnaden som förs via pelare eller bärande väggar genom våningsplanen,
inklusive genom ett eller flera källar- eller garageplan, förs vidare under
byggnadens bottenbjälklag via pålar genom de sämre jordlagren tills pålarna når
stabil grund.
Beträffande markföroreningar se ovan.
4. Det vore lämpligt att fram en plan för sanering från till
exempel höga halter av PAH-H och kadmium. Dessa frågor är
också kopplade till hantering av grund- och ytvatten, vilket kan
komma att påverka vattenkvaliteten inklusive MKN vatten just
på grund av rådande markförhållanden.
Kommentar: Inför beslut om granskning har kommunen beslutat att
ta bort de förorenade massorna.

Upplysningar
5. Bestämmelse f3 – Fasad ska ägnas särskilt stor omsorg
avseende gestaltning och ge möjlighet till visuell kontakt
mellan ute och inne. Bestämmelsen är otydlig och saknar stöd i
4 kap. PBL.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att bestämmelsen är
viktig ur gestaltningssynpunkt och får därför vara kvar.
Lantmäterimyndigheten
Grupperingen av planbestämmelser på plankartan och i bestämmelselistan på
kartan kan justeras för att förbättra tydligheten. Bestämmelserna om tillåten
byggnads- och nockhöjd bör kombineras med föreskriven markhöjd eller anges
i gällande höjdsystem (höjduppgifterna på plankartan tolkar LM som att de
tillhör grundkarteinformationen). Bestämmelsen om dagvatten avser troligen
"får" istället som angivet "ska".
Några redaktionella synpunkter lämnas underhand till planarkitekterna.
Kommentar: Plankarta och planbeskrivning har justerats inför beslut
om granskning.
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Boende och fastighetsägare
Sakägare 1
Jag har läst i tidningen och blivit informerad att det finns ett förslag på nytt hus
framför Oljeväxten i Kalmar. Jag och min familj köpte lägenhet i intilligande
fastighet förra året och vill protestera mot de byggplaner som finns framför
vårt hus.
1. Det verkar fullständigt vansinnigt med motiveringen att förtäta och
göra det mer stadsmässigt. Alla som har köpt och flyttat in i det hus
som redan finns där (intilliggande fastighet Oljeväxten) har gjort det
utifrån hur det ser ut idag. Även boende i samtliga andra hus intill ytan
uppskattar det lilla grönområde med träd och buskar som finns där
idag. Nu måste de styrande i Kalmar tänka till om vilken stad vi som
bor här vill ha och inte förstöra de små grönytorna som finns i
utkanten av stadskärnan. Ett förtätat område med hus och balkonger
tätt inpå varandra tar bort hela karaktären och charmen i dessa
områden och är inget jag någonsin accepterar eller röstar på. Vem ska
någonsin våga investera och köpa lägenhet om politiken så lättvindigt
kan föreslå förändringar som påverkar helheten och omgivningen för
den bostad man bor i. Den planerade byggnationen kommer att
innebära minskat ljusinsläpp, stor insyn, försämrad utsikt och sannolikt
ge konsekvensen att värdet på bostadsrätterna kommer att sjunka. Vår
fastigheten har massor av balkonger som direkt kommer att drabbas av
insyn då de ligger mitt emot planförslaget.
Kommentar: Det finns en planhistorik bakom den nu planerade förtätningen.
Kvarteret som bildas av gatorna Södra vägen, Drottning Margaretas väg,
Bragegatan och Stensbergsvägen bestämdes i huvudsak i en plan från 1952.
Längs gatorna planlades bostadsbebyggelse och i det inre av kvarteret lades ett
grönområde (som idag är lekplatsen öster om Idungatan). År 1965 ändrades
denna plan så att delar av den tilltänkta bostadsbebyggelsen längs
Stensbergsvägen som inte hade bebyggts i stället angavs som parkering för
Folkets park, vilket förklaras i beskrivningen till planen från 1965. På
plankartan betecknas detta med dåtidens terminologi som ”allmän plats,
gatuplantering”. Planen från 1965 ändrade också planen från 1952 så att det
närmast Södra vägen blev mark för bensinstation i stället för
bostadsbebyggelse, något som en ytterligare senare plan 2006 åter ändrade till
bostadsmark och möjliggjorde för nuvarande bostadsrättsföreningen
Linblomman. I ”Planprogram för Folkets Park i Kalmar” som antogs 2005
och reviderades 2007 angavs sedan igen att planområdet avses bli
bostadsbebyggelse. Det aktuella planområdet har alltså varit planerat för
bostäder eller parkering sedan länge och har aldrig varit avsett som park.
Däremot innehåller kvarteret fortfarande det parkområde längs Idungatan som
reglerades redan i planen från 1952 och som åter bekräftades i planen från
1965 som ännu är gällande plan här.
Denna planhistorik förs in i planbeskrivningen.
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Marknadsvärdet på en bostadsrätt bestäms av många och ibland svårbedömda
faktorer. Räntenivå och läge har exempelvis oftast stor betydelse. Att ny
bebyggelse tillkommer och påverkar utblickar med mera behöver inte vara
negativt. Förtätning som ger mer ”stadsmässighet” och mer underlag för
kommersiell service kan vara positivt. Kommunen gör dock inte denna typen
av bedömningar i samband med planärenden och har inte heller någon
skyldighet eller rättighet att göra det enligt plan- och bygglagen.
Inför granskningen har ytterligare begränsning gjorts av planerad bebyggelse
som säkerställer ett större avstånd mellan fastighet i norr och planerad
bebyggelse, dessutom regleras att utskjutande balkonger inte får placeras mot
norr.
2. Att ta bort grönområdet framför huset innebär också att ingen i
området längre kan nyttja det för gemensam picknick, rekreation, rasta
husdjur med mera.
Kommentar: Inom 50 meters avstånd finns det större bostadskvarterets
planerade parkmark med sida mot Idungatan. Folkets park på andra sidan
Stensbergsvägen är också allmänt tillgänglig.
3. En byggnation så tätt inpå de alla fastigheterna som redan finns där
kommer också under lång tid att påverka miljön för oss som bor där.
Damm och oljud kommer under stora delar av byggperioden påverka
livet både utanför de nuvarande husen såväl som inne i lägenheterna.
Kommentar: Genomförandet av detaljplanen och byggarbeten som kommer
att pågå regleras av andra lagar än planlagstiftningen och som syftar till att
begränsa påverkan av byggarbetet för berörda. Naturvårdverkets allmänna råd
(2004:15) är ett exempel som begränsar buller vid byggarbetsplatser både
utifrån ljudnivå och tider. Miljöbalken reglerar också genomförande och
eventuella konsekvenser. De lagar och regler som finns kring byggarbeten ska
följas och ska därför begränsa genomförandet av detaljplanens påverkan på er.
4. Osäkerhet för oss som bor här och kortsiktigt agerande för långsiktiga
lösningar av politiker och samhällsbyggnadskontor skapar ingen bra
framtid för Kalmar och dess invånare. Vill med ovanstående argument
och inlägg kraftigt protestera mot de byggplaner som finns framför vår
bostadrätt. Begär också att omedelbart få information hur detta ärende
fortlöper.
Kommentar: Som sakägare kommer ni få information vid granskningstillfället
och även vid beslut om detaljplanen kommer att antas.
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Sakägare 2 och 3
Bygg inte bort vår enda möjlighet att se lite grönt och känna rymd. Fastigheten
Linblomman har ingen egen tomt som vi kan utnyttja. Andra sidan huset (mot
norr) finns inget annat än tung trafik och industrier.
Kommentar: Alla boende i det större kvarteret har bekväm tillgång till ett
planlagt parkområde inom det större bostadskvarteret. Se ovan svar till
sakägare 1.
1. En ide för bättre insläpp av luft och solljus till Linblomman är att
spegelvända husbygget så att delen med garage kommer i söder så vi får
se ut över nya husets innergård.
Kommentar: Noteras. Inför beslut om granskning har byggnadens placering
och utförande studerats ytterligare och resulterat i att byggnaden inte har vänts
enligt ert förslag. Däremot har planerad bebyggelses placering säkerställts
hamna minst 14 meter från er byggnad. Även bestämmelse om att utskjutande
balkonger inte placeras mot norr.
2. I allmänhet antar vi att det blir trafikproblem på Idungatan och
parkeringsproblem när inte alla bilar får rum i husets garage.
Kommentar: Trafiken kommer till viss del att öka på Idungatan till följd av
planförslaget. Dock bedöms trafikökningen som begränsad och trafikflödet
kommer att fungera. All parkering för de tillkommande bostäderna ska ske
inom den nya fastigheten. Kommunens riktlinjer för parkering och
parkeringsnormer har legat till grund för beräkningen av behovet av
parkeringar och är därmed i linje med kommunens utveckling av staden.
Sakägare 4
Enligt planförslaget omfattar planområdet 2300 m2. Detaljplanen möjliggör för
cirka 27 hyresrätter och en byggnad som kan byggas i fyra våningar.
1. Enligt förslaget eftersträvas ett stadsmässigt intryck genom placeringen
nära Stensbergsvägen. Byggnaden beskrivs ha en skala som passar väl
in i bebyggelseområdet. Detta förhåller bostadsrättsinnehavare i
Oljeväxten 1 sig kritiska till. Område 4 utgörs av Oljeväxten 1 som är
byggt i tre våningar med en inskjuten fjärde våning vilket talar för att
planområdets bebyggelse inte skulle avvika höjdmässigt. Att beakta är
dock det i dag stora avståndet mellan område 3 och 4 utgörs av
planförslagets område som idag är tomt. Därav upplevs inte
våningsskillnaden som så stor. I planförslaget beskrivs område 3 som
bestående av flerbostadshus byggda i två till fyra våningar, i själva
verket är det bebyggt av två- till trevåningshus. De två intilliggande

Samhällsbyggnadskontoret

10(23)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2018-11-21

2017-3408

byggnaderna i område 3 utgörs av tvåvåningshus vilket kommer
innebära att den planerade byggnaden om fyra våningar på
planområdet kommer avvika betydligt från dessa.
Kommentar: Beskrivningen av bebyggelseområdet har justerats inför
granskning. Kommunen gör bedömningen att den planerade bebyggelsens
höjd inte kommer att påverka bebyggelseområdet negativt då angränsade
bebyggelse i norr har en högre höjd på tre våningar och en indragen fjärde
våning.
2. Ett antagande av föreliggande planförslag för den obebyggda tomten
Sandås 2:7 kommer också innebära betydande olägenheter för
bostadsrättsinnehavare i Oljeväxten 1. Framförallt omfattar
olägenheterna trafikmiljö, boendemiljö (solljus/ljusinsläpp, insyn,
utsikt) och en sannolik negativ påverkan på bostadsrättsvärden.
Planförslagets fyravåningshus har en nockhöjd på 16 meter och genom
huskroppens utsträckning längs den cykel- och gångväg som angränsar
till Oljeväxten 1 kommer förslaget att innebära en betydande påverkan
på utsikt, insyn, sol samt ljusinsläpp. Dessa är faktorer av avgörande
betydelse för bostadsrättsinnehavarnas hälsa och välbefinnande. Det
har varit svårt att se i planförslaget hur nära gångvägen den planerade
fastigheten kommer, detta behöver tydliggöras. I dag har fastigheten
Oljeväxten 1 uppgång 54 A och B utsikt över en gräsbevuxen
trädförsedd obebyggd yta motsvarande 2300 m2. Fastigheten har 15
balkonger som direkt kommer att drabbas av insyn då de ligger
mittemot planförslagets fastighet. Det innebär en betydande skillnad
och potentiell oangelägenhet då insynen i dagsläget är obefintlig. I
dagsläget finns heller inget som hindrar sol och ljusinsläppet.
Planförslaget redovisar skuggmätningar från den planerade fastigheten
för tre månader: mars, juni och september. Viktigt att utreda
förhållandena även för perioden oktober-februari men minst lika viktigt
att också beräkna ljusinsläpp i lägenheterna på Stensbergsvägen 54 A
och B.
Kommentar: Om förtätningen generellt se kommentarer ovan. Planen justeras
med avseende på avstånd till cykelväg norr om det planerade huset Avståndet
är i planens samrådsversion mellan minst 1 och högst 4 meter. Till
granskningen ändras detta till att vara minst 4 meter. Det innebär att avståndet
mellan fasader blir minst 15 meter, vilket bedöms vara ett rimligt avstånd i
kvartersstadsbebyggelse. Avståndet mellan fasad på Oljeväxten 1 och gavel på
befintligt hus i Tulpanen är något mindre. Alla 15 balkongerna i byggnaden på
Oljeväxten 1 får inte ny bebyggelse rakt framför sig. Cykelvägens gaturum
vidgar sig något mot Stensbergsvägen. Siktlinjer ”förbi” de nya byggnaderna
finns i stor utsträckning. Oljeväxtbyggnadens ”kamform” gör att en del
effekter av skuggor och begränsningar av siktlinjer orsakas av själva denna
byggnad. Till granskningen kommer planhandlingen att kompletteras med
skuggstudier för fler tidpunkter under året.
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3. Risken finns för att marknadsvärdet för de tre närmast angränsande
fastigheterna kommer att påverkas negativt. Oljeväxten 1 stod klart
2015 och risken är att värdet kan sjunka under de nivåer som
bostadsrättsinnehavarna betalade för sina bostäder. Risken bedöms
som mest påtaglig för uppgång 54 A och B omfattande cirka 20
bostadsrätter.
Kommentar: Se svar till sakägare 1 ovan.
4. Planförslagets fastighet inrymmer samtlig bil- och cykelhantering där
infarten till parkeringen från Idungatan kommer innebära avsevärd
ökning av trafiken på den trånga Idungatan och den lika trånga och
redan idag belastade Bragegatan. Detta kommer innebära
oangelägenhet för de 10 fastigheterna längs med Idungatan och
Bragegatan. Infarten till parkeringen kommer också innebära ökad
trafik i direkt anslutning till en större lekplats på Idungatan med
begränsad sikt från den planerade utfarten och lekparkens entréväg.
Framkomlighet för varutransporter, färdtjänst och utryckningsfordon
kan komma att begränsas till följd av planförslaget. Idungatan och dess
vändplan används idag för leveranser med större lastbilar till
omkringliggande fastigheter. Alternativa leveransvägar väljs bort i dag
då framkomligheten och vändmöjligheterna på Drottning Margaretas
väg är sämre och det inte heller är möjligt att stanna på Södra vägen.
Kommentar: Se svar till sakägare 2 och 3 ovan. Idungatan och Bragegatan
uppfyller kraven på utformning enligt Trafikverkets regler för vägars och
gators utformning (VGU) och bedöms ha kapacitet för den tillkommande
trafiken som detaljplanen medför. Siktlinjerna från parkeringens utfart bedöms
inte påverka entrévägen till lekplatsen. Detta eftersom sikttriangeln i en utfart
ska vara minst 3 meter i sidled och det uppfylls på vändplatsen där in- och
utfart till fastigheten kommer att ske. Framkomligheten för varutransporter,
färdtjänst och liknande bedöms inte begränsas eftersom infrastrukturen
behåller samma standard som tidigare.
5. Att beakta är också Vägtrafikmyndighetens generella
rekommendationer om att inte bygga närmare vägar än 15 meter.
Denna rekommendation kan visserligen upphävas av länsstyrelsen men
då Stensbergsvägen är mycket livligt trafikerad så är trafikfaran
uppenbar. Tilläggas kan också att de andra fastigheterna längs vägen
upprätthåller regeln om minst 15 meter.
Kommentar: Vägtrafikmyndighetens rekommendationer gäller där
Trafikverket är huvudman för vägar, i princip för landsvägar utanför stadsbygd.
Inom städer där kommuner oftast är väghållare bestämmer kommunerna vilka
avstånd mellan en vägkant och bebyggelse som ska finnas i sin planläggning.
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Sakägare 5 och 6
1. Måste det byggas så fort det finns ett grönområde när det finns ett stort
område bakom återvinningsstationen?
Kommentar: Kvarteret har redan ett parkområde med lekredskap. Se ovan.
2. Hur är det tänkt med parkeringsfrågan när det i nuläget är fullt på
parkeringen vid Folkets park. Parkeringsplatserna räcker inte till i
dagsläget. Oftast när det gäller hyresrätter så har man minst en bil per
lägenhet men oftast två. Dessutom ska det finnas plats för den
verksamhet som ska bedrivas i centrumverksamheten. När det gäller
hyresrätter så är det ofta låginkomsttagare och barnfamiljer som inte
har råd med att betala för garageplats eller parkeringsplats för sina bilar.
I parkeringsutredningen (2017) som togs fram i samband med
detaljplanen nämndes att ägandeinnehavet av bilar har minskat i
området men vad grundar det antagande sig på?
Kommentar: Planen följer kommunens beslutade parkeringsriktlinjer (2016)
där det finns en framtagen norm för behovet av antalet parkeringar. Antalet
parkeringsplatser är beroende av hur centralt planområdet ligger och hur stora
lägenheterna är som byggs. Behovet av bilparkering ska ordnas inom den egna
fastigheten. Vilka inkomster boende har i området tar inte detaljplanen i
beaktning i förhållande till bilägande. I parkeringsutredningen anger det att
ägandeinnehavet har minskat eftersom viljan att minska sitt bilåkande bland de
största i tätorten. Hyresnivå för parkeringsplats eller bostad är inget som
planen bestämmer.
3. I planbeskrivningen skrivs att exploateringen av Sandås 2:7 kan tänkas
bidra till en upplevd trygghet i området. Detta stämmer inte då det
kommer att bli ännu oroligare för äldre människor och barn.
Kommentar: Planbeskrivningen säger att ett ökat antal boende och en
byggnad med verksamheter i bottenvåningen mot Stensbergsvägen kan
innebära mer befolkade gator och andra platser och större social kontroll över
det offentliga rummet, vilket enligt forskning bedöms ge mer trygghet.
4. När vi var på öppet hus på Samhällsbyggnadskontoret den 22 augusti
år 2018 ställdes det ett antal frågor bland annat hur nära Oljeväxten
(bostadsföreningen Linblomman) den nya byggnaden skulle komma.
Svaret var först 5 meter men en stund senare var det nere i 1 meter.
Vad är det som gäller? Det är omöjligt att tyda utifrån skisserna.
Kommentar: Kommentaren avser troligen den planerade byggnadens avstånd
till gång- och cykelvägen mellan Oljeväxten 1och den planerade byggnaden.
Avståndet är i planens samrådsversion mellan minst 1 och högst 4 meter. Till
granskningen ändras detta till att vara minst 4 meter genom att införa
prickmark. Det innebär att planerad bebyggelse som närmst kommer att
hamna 14 meter från er fasad.
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5. Det nämndes även om att det skulle tas fram nya skuggstudier med
andra datum och tider.
Kommentar: Inför granskningen har en komplettering till skuggstudien tagits
fram som omfattar fler antal månader på året.
6. Det är många barnfamiljer i området som är trångbodda och är i behov
av att byta boende. I och med denna byggnation kommer
bostadsrätterna i området att avsevärt minska i pris vilket innebär för
vederbörande svårigheter att få ut sina ingångsvärden.
Kommentar: Se svar till sakägare 1 ovan.
Bostadsrättsföreningen Linblomman
Bostadsrättsföreningen Linblomman är fastighetsägare till Oljeväxten 1 norr
om planerad bebyggelse. I detta yttrande önskar vi framföra de synpunkter
som vi vill att planförslaget ska revideras med alternativt redogöra tydligare för
i nästa skede av planprocessen.
1. Huvudanledningen till att vi vill revidera planförslaget är att grönytan
utanför vårt hus bebyggs. Detta är en yta som på ett påtagligt vis
påverkar upplevelsen från våra bostäder genom att många av oss har
utsikt mot ett grönområde från våra fönster. Det är dessutom ett
område som flitigt används av de boende i vår fastighet för pick-nick
och allmän samvaro. Vi är medvetna om att denna synpunkt inte
påverkar kommunens möjlighet att planlägga andras fastigheter för
andra ändamål än det befintliga, men vill trots det framföra den
påtagliga skada vi menar att det medför för oss boende i
grannfastigheten. Med det sagt önskar vi framföra följande för att
minimera påverkan på vår fastighet om kommunen väljer att gå vidare
med ett förslag av denna karaktär.
Kommentar: Om kommunens planer, förtätning och det aktuella området
som grönyta se svar till sakägare 1 ovan.
2. Trafiksituationen på den trånga Idungatan upplevs redan idag som
belastad, vilket kommer att förändras negativt vid ett högre antal
lägenheter att försörja. Speciellt är situationen tuff vintertid då den
behöver snöröjas. I handlingarna står det bara att gatan inte bedöms få
några kapacitetsproblem. Det är positivt om det i planbehandlingen
diskuteras var snön ska läggas när den öppna ytan blir exploaterad.
Kommentar: Planens cirka 27 tillkommande bostäder medför en begränsad
trafikökning. Kommunens bedömning är att trafiken fungerar även med en
viss trafikökning. Kommunen är väghållare och ansvarig för snöröjningen. På
grönytan närmast inom kvarteret finns plats för att lägga upp snö. Skulle det
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inte få plats inom den ytan flyttas det till närmast närliggande plats där det får
plats.
3. Även parkeringar saknas i området. Det är viktigt att kommunen
säkerställer att fastigheten ombesörjer sitt eget parkeringsbehov för
både boende och besökare så att denna situation inte förvärras. I
åtanke bör kommunen också ha de planer på att förtäta även
markparkeringen på västra sidan av Stenbergsvägen.
Kommentar: Se svar till sakägare 5 och 6 ovan.
4. Den föreslagna byggnaden bedöms bli allt för hög för att vara anpassad
till området. Oljeväxten ligger norr om planförslaget och kommer att
påverkas av solförhållandena på platsen. Den solstudie som är
framtagen är gjord för det arkitektförslag som finns framtaget. Men då
detaljplanen inte är så snäv att endast detta hus får lov att bebyggas bör
solstudien istället redovisa ett hus som utgör vad man maximalt får
tillstånd att bygga på fastigheten och som dessutom placeras så nära
Oljeväxten 1 som tillåts. I liggande förslag ter det sig som att
bebyggelsen placeras cirka 4 meter från gatan mellan våra fastigheter.
Plankartan anger dock att bebyggelse får placeras minst 1 meter och
maximalt 4 meter från gata, vilket dessutom i planbeskrivningen är
preciserat att syfta till att klara buller från Stenbergsvägen. Då
bestämmelsen trots denna precisering gäller även gata mellan våra
fastigheter önskar vi en solstudie där ett hus med byggnadshöjden 13
meter och nockhöjden 16 meter, som enligt gällande förslag kan vara
16 meter för ett pulpettak mot vår fastighet, placeras 1 meter från gata
mellan fastigheterna. Då det i flygfotot överst på plankartan tydligt syns
att träden placerade en bit in på fastigheten skuggar del av vår fastighet
är det rimligt att anta att en byggnad om 16 meter betydligt närmre oss
skulle ge större påverkan av skuggning än vad studien redovisar. Då vår
fastighet är byggt som miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad nivå silver
där dagsljusinsläpp är en parameter är det extra viktigt för oss att
säkerställa att en byggnation i vår närhet inte påverkar vår fastighet på
ett sådant sätt att miljöcertifieringen inte längre klaras om vi skulle vilja
bli certifierade i framtiden.
Kommentar: Det är riktigt att planens samrådsversion tillåter att bebyggelsen
placeras närmre gatan mellan Oljeväxten än vad som illustrerats och som också
är det läge som använts i skuggstudien. Planen justeras till granskningen så att
bebyggelsen inte kan ligga närmre vägen än 4 meter. Det vill säga så att
placeringen som använts i illustrationer och för skuggstudien gäller. Planen har
höjdbestämmelse såväl om byggnadshöjd (det vill i princip säga takfotshöjd 13
meter) och nockhöjd (16 meter). En byggnad med pulpettak skulle få högsta
höjden på detta bestämd av byggnadshöjden. Skuggverkan från byggnaden
parallellt med Linblomman bestäms ändå i stor utsträckning av höjden 16
meter eftersom exploatörens illustration visar ett hus där nocken ligger
asymmetriskt, vilket är möjligt enligt planen. I skuggstudien är byggnaden
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korrekt visad och skuggstudiens generella slutsats är att påverkan från
skuggning på Linblomman är begränsad. Till granskningen kompletteras
skuggstudien med fler tider.
5. Vi önskar också en precisering i planförslaget hur Falkenbergsgatan
samt cykelvägen i Drottning Margaretas väg kommer att användas i
framtiden. Planförslaget anger bara GATA på Falkenbergsgatan, men
ingen beskrivning om de trafikregler som gäller där idag ska ändras på
något sätt för att klara bebyggelsen.
Kommentar: Avsikten är att gång- och cykelvägen i Falkenbergsvägens
förlängning mellan Stensbergsvägen och Drottning Margaretas väg ska förbli
gång- och cykelväg. Dock kommer viss servicetrafik att finnas såsom
sophämtning för Oljeväxten. Därav har gång- och cykelvägen fått
beteckningen GATA i plankartan.
6. Bostadsrättsföreningen Linblomman ser att en byggnation i enlighet
med planförslaget kommer att minska värdet på lägenheterna i huset.
Framförallt för att upplevelsen av att bo med grönytor omkring oss är
en stor del av upplevelsen i detta område idag. Väljer kommunen att
förtäta alla minimala grönytor som finns i detta område kommer detta
att ge påverkan både på trivsel, dagvattenhantering, trafiksituation och
upplevelse.
Kommentar: Beträffande bostadsrätters värde och grönytor. Se ovan, svar till
sakägare 1.
7. Vi hoppas därför att ovan frågor studeras närmre i den fortsatta
planhandläggningen så att påverkan på vår fastighet blir så positiv som
möjligt.
Kommentar: Noteras. Inför granskning har justering gjorts i plankartan som
säkerställer att minsta avståndet mellan ny bebyggelse och cykelväg är 4 meter
samt att utskjutande balkonger inte ska placeras mot GATA i norr. Även en
utökad skuggstudie har tagits fram som visar den nya bebyggelsens påverkan
på omgivningen.
Bostadsrättsföreningen Tulpanen
Vi önskar en översyn av trafiksituationen i området på grund av byggnationen
av ytterligare flerfamiljshus. Vi önskar att Samhällsbyggnadskontoret tar fram
och presenterar ett hållbart förslag till lösning av parkering- och
trafiksituationen i området.
1. Belastningen på Idungatan ökar. Gatan är smal med parkerade bilar på
en sida. Hur ska snöröjning kunna ske och var ska snön vallas upp?
Kommentar: Gatorna Idungatan och Bragegatan uppfyller krav enligt
Trafikverkets regler om vägars och gators utformning och klarar därmed
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kapaciteten för de tillkommande bostäderna. Se svar till bostadsrättsföreningen
Linblomman ovan.
2. Utfarten från Idungatan till Bragegatan är osäker på grund av redan
mycket trafik. Utfart från Bragegatan mot Stensbergsvägen och infart
till Bragegatan från Stensbergsvägen är redan nu besvärlig.
Trafiktätheten på Stensbergsvägen ökar ständigt.
Kommentar: Planens cirka 27 tillkommande bostäder medför en begränsad
trafikökning. Kommunens bedömning är att trafiken fungerar även med en
viss trafikökning. Se också svar till Privatpersoner 1 och 2 nedan.
3. För att förekomma, eventuella planer på att släppa på trafik från
Idungatans vändplats via gång- och cykelvägen mellan Tulpanen och
Oljeväxten 1 och ut på Drottning Margaretas väg, vill vi redan nu
markera att en sådan lösning finner vi synnerligen olämplig.
Kommentar: Planen föreslår inte detta och kommunen har inga sådana planer.
4. Vi vill även påpeka att med detta höghus kommer vi att känna oss helt
omringade och helt missa den kvällssol och solnedgång som vi har
kunnat njuta av.
Kommentar: Den påverkan som nämns bedöms vara liten. Se uppdaterad
utökad skuggstudie i planhandlingarna.
Privatperson 1 och 2
Inledningsvis vill vi framföra att vi inte har något emot att staden växer,
förtätas och på så vis skapas ett mer stadsmässigt intryck. Det är dock mycket
viktigt att se över trafiksituationen i samband med förtätningsprojekt.
1. Trafiksituationen i stadsdelen Sandås är mycket ansträngd. Vi beskriver
här ett ärende som startade 2012 då Drottning Margaretas väg stängdes
av för utfart mot Falkenbergsvägen/Stensbergsvägen då fastigheten
Oljeväxten skulle börja bebyggas. Drottning Margaretas väg är bred
stadsdelsgata och klarade av dubbelriktad trafik till och från stadsdelen
Sandås. Vi förstår och tycker att staden ska utvecklas med nya bostäder
och att då trafikintensiteten ökar och att det inte är lätt att alltid skapa
trafiksäkra miljöer i stadstrafiken. Som situationen är idag har det som
vi befarade blivit ännu värre trafikmiljö på den smala Bragegatan
mellan Drottning Margaretas väg och Stensbergsvägen. Bragegatan är
5,0-5,5 meter bred och där ska dubbelriktad morgontrafik, kvällstrafik
samt övrig trafik till och från Sandås med boende, föräldrar till
förskolan Svärdsliljan och det stora flödet cyklister till en av Kalmars
största arbetsgivare, Länssjukhuset, samsas. Det är bara att konstatera
att cyklister som ska från de norra stadsdelarna kommer över
Bragebron och de fortsätter rakt fram över Bragerondellen och vidare
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på Bragegatan för att korsa Stensbergsvägen på väg till sjukhuset. Det
stora flertalet cyklister använder idag trottoaren på Bragegatan och
vidare på den breda trottoaren på Stensbergsvägen upp till Kylegatan
för att på övergångsstället passera Stensbergsvägen på väg mot
sjukhuset. Cyklisterna kör inte ner till Sandrarondellen och GC-vägen
vid Stensbergsvägen upp till sjukhuset. Då det innan var parkering
tillåten på Bragegatan så var det köbildning och absolut inte bra för
oskyddade cyklisterna och med köbildning på Stensbergsvägen som
följd kom inte ambulanserna varken ut eller in till sjukhuset.
Stensbergsvägen är ambulansens matarled och måste självklart vara
framkomlig. Idag kan det på morgon och kväll bli kö på
Stensbergsvägen när bilister ska svänga vänster in på Bragegatan. På
den idag ”breda” fungerande ”matarleden” från förskola och
stadsdelen Sandås samt naturliga ”GC-väg” för sjukhuspersonal,
Bragegatan är det idag minst sagt en ohållbar trafiksituation med
mycket riskfylld miljö. Mitt i detta så kommer även trafik med utfart
från Idungatan ut på Bragegatan. När nu ytterligare 27 bostäder ska ha
sin utfart via Idungatan kommer riksfaktorn ytterligare ökas med så
många olika trafikanter på en och samma gata.
Vi kan konstatera att Kylegatan har mycket låg trafikhastighet, vilket är
mycket viktigt då förskolan har sin gård mot den gatan och det finns
idag två farthinder och bilar parkerade vilket gör att man undviker köra
där. Det måste väl ändå vara tänkt att trafiken ska använda de bredaste
stadsdelsgatorna som Drottning Margaretas väg, Stensövägen och
Stensbergsvägen ut ur stadsdelen? När vi 2015 kunde konstatera att
Kalmar kommun tog ner björkarna utanför Bragegatan 10-14 så tänkte
vi att det skulle anläggas en gång- och cykelväg på gräsytan mellan
gångbana och vägbana från Sandåsgatan mot Drottning Margaretas väg
för gångare och cyklister som kom via Bragebron, men så blev inte
fallet.
Vi är tre familjer som bor på Bragegatan 24 med utgång/utfart rakt ut i
en mycket trafikerad vägbana som nu inbjuder till mycket högre
hastighet än innan då det var parkerade bilar som tog ner hastigheten.
Det är med stort obehag vi går, cyklar och kör ut bilen från vår gård.
Vårt förslag för att skapa en trafiksäker miljö i en stad som profilerar
sig som cykelstad är att Bragegatan från Drottning Margaretas väg till
Stensbergsvägen görs till återvändsgränd eller enkelriktas, och att det
skapas gång- och cykelväg från Bragebron till Stensbergsvägen samt att
övergångsstället vid Kylegatan flyttas till Bragegatan då det finns
övergångställe vid rondellen Ståthållaregatan/Stensbergsvägen. Detta
kommer göra att frekvensen av infart på Bragegatan från
Stensbergvägen markant minskas, då bara boende längs Bragegatan
fram till Drottning Margaretas väg kommer nyttja Bragegatans infart.
Då minskas risken för störning för ambulans som är på akut inryckning
mot sjukhuset.
Kommentar: Kommunen bedömer, att tillkommande trafik från de cirka 27
bostäderna som planen möjliggör för, innebär en begränsad trafikökning och
något som inte i större utsträckning förändrar trafiksituationen på
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kringliggande gator. Yttrandet för ett resonemang kring trafiken i ett större
perspektiv och föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Förslagen
trafikreglering, utbyggnad av gång- och cykelvägar, flytt av övergångsställe med
mera regleras inte i en detaljplan utan analyseras och hanteras i ett strategiskt
perspektiv. Synpunkterna förs vidare till kommunens enhet för trafik,
markupplåtelse och evenemang(TME) som är den enhet inom kommunen som
kan föreslå ändringar i dagens trafikföring.
Privatperson 3
Min uppfattning är att det är helt galet att trycka in ett nytt bostadsprojekt på
denna yta.
1. Trafiken till och från verkar inte helt utredd.
Kommentar: Se svar till privatperson 1 och 2 ovan.
2. Den enda gröna yta för de boende idag tas i anspråk. Allt grönt
försvinner såsom de stora vackra lövträden som skiftar med årstiden.
Runtom är det en större bilparkering, rondell, industrier och bilar. Den
enda plats som är grön skulle försvinna. Boendemiljön är viktig! Tänk
om! Det finns en annan grönyta utan träd snett emot väster om
Stensbergsvägen. Där var tänkt att bygga ett äldreboende, men
utredningen visar att området var för litet. Tänk om och fundera på att
bygga där istället! Ett överklagande på gällande förslag skulle ta lika
lång tid som att projektera på ett nytt. Kör inte över fler människor i
dess boendemiljö! Kom ihåg att vi har demokrati – inte diktatur!
Kommentar: Det större kvarteret, där planen föreslår ny bebyggelse, är enligt
planprogrammet för Folkets park i Kalmar (antagen 2005) föreslagit för
bostäder och verksamhet. Närmast liggande Folkets Park på andra sidan
Stensbergsvägen avses i detta program som grön- och rekreationsområde.
Folkets Park är allmänt tillgänglig. Se också svar till sakägare 1 ovan.
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
1. Brandkåren har granskat riskanalysen som är bifogad förslaget till
detaljplan och konstaterar att det finns risk för personer som befinner
sig i området att utsättas för skadliga nivåer av ammoniak vid ett
utsläpp från KLS. Sannolikheten för ett utsläpp är dock väldigt liten.
Vid ett mindre utsläpp finns möjlighet för personer som befinner sig
utomhus att sätta sig i säkerhet inomhus alternativt utrymma området,
beroende på vad räddningsledaren beslutar. Vid överhängande fara för
ett större utsläpp finns samma möjligheter. Brandkåren vill gärna
förtydliga att det är ett problem ifall man förtätar för mycket kring
riskobjekt, då det blir väldigt avancerat att göra en insats samt svårt att
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utföra en ev utrymning. Det kommer också innebära ännu hårdare krav
på riskobjekten, via tillsyn med mera.
Kommentar: Noteras.
2. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter.
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning
avses ske med bärbara stegar. Räddningsväg ska anordnas om det
befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats
eller för utrymning med räddningstjänstens stegutrustning. En
räddningsväg:


Ska ha en fri höjd på minst 4 meter.



Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck
av 100 kN.



Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.



Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor



Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalradien
(konkav eller konvex) minst 50 meter.



Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan
så att stegfordon kan framföras.



Ska markeras med standardiserad skylt.



Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd
som kan hindra stegresning.



Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.

För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp av
räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger
11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon
anordnas enligt nedan:


Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning



Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.



Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång



Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.



Ha samma bärighet som räddningsvägen.
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Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om
avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta
bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.

Brandposter:


Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.

Kommentar: Brandkårens konkreta anvisningar kan uppfyllas av
bebyggelse som medges enligt planen.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare
Vid fortsatt planering för en eventuell förändring och ombyggnation av
området förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller
så väl tillgänglighet av miljörum, uppställningsplatser för kärl, platser för
nedgrävda avfalls behållare i enlighet med KSRR:s renhållnings föreskrifter. Vi
vill också tillägga att fastighetsägaren är skyldig att leverera den typ av avfall
som KSRR kräver. Så vikten av att återvinningsavfallet sorteras ut ur
restavfallet är stor. Det är därför viktigt att den nya återvinningsstationen
hamnar inom rimligt avstånd för hyresgästerna. Skulle det av någon anledning
inte etableras någon ny station måste det finnas möjlighet för de boende att
sortera avfallet inom fastigheten exempelvis i ett återvinningsrum som även det
måste ha en tillgänglig placering för samtliga parter. Förutsättningar för
sortering inne i lägenheterna är också något som är av yttersta vikt eftersom
det är där det börjar.
Kommentar: Avfallshantering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas inom
fastigheten.
Skanova
Skanova har kablar på delar av fastigheten. Skanova önskar vara med på
ledningsägarmöten så att eventuella kabelflyttar kan göras i samband med
byggprojektet.
Kommentar: Noteras.
E. ON. Gas
E. ON Gas har inget att erinra mot planförslaget då vi inte har några ledningar
inom planområdet.
Kommentar: Noteras.
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Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen Kalmar–Torsås–Öland har tagit del av alla planhandlingar
och avlämnar nedanstående yttrande. Vi vill börja med att tacka
Samhällsbyggnadskontoret för ett bra och informativt samrådsmöte den 22
augusti. Vi tillstyrker detaljplanen som helhet, men vill framföra följande
synpunkter, förslag, önskemål och kommentarer.
1. Vi bedömer att utemiljön kommer att bli god, både gårdsmiljön och
närmiljön för rekreation (bland annat före detta Folkets Park). En
viktig förutsättning är dock att de i planen beskrivna innergårdarna
förverkligas.
Kommentar: Noteras.
2. Vissa delar av huskropparna och gårdsmiljön kommer att utsättas för
trafikbuller som överskrider fastställda riktlinjer, framför allt utefter
den hårt trafikerade Stensbergsvägen. Vi förutsätter att de åtgärder som
föreslås i bullerutredningen och detaljplanen genomförs så att
bullernivåerna kan hållas enligt riktlinjerna.
3. Två riskbedömningar angående utsläpp av ammoniak från KLSUgglarp har gjorts. Detaljplaneområdet ligger på ett avstånd av 230
meter från området för hantering av ammoniak. Bedömningen görs att
risken för allvarlig individ- och samhällsskada är liten. Dock
konstateras i planförslaget: ”Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort
utsläpp, av ammoniak kommer ett stort område att kunna utsättas för
skadliga koncentrationer av ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp
kan koncentrationer på upp till 300 ppm uppstå inom 300 meter från
utsläppspunkten vid vissa väderförhållanden. Detta område når till viss
del in i planområdet. Personer som utsätts för dessa koncentrationer
förväntas dock inte omkomma och tid finns att sätta sig i säkerhet
innan allvarliga skador uppstår”. Hyresgästföreningen inser att risken
för att detta ska inträffa är mycket liten, men vi vill veta vilken
beredskap som finns om det värsta skulle inträffa.
Kommentar: Beredskapen för att hantera ett ”worst case” scenario ligger
utanför det som planen kan påverka. Ansvaret i detta fall ligger på
organisationer som hanterar brandförsvar och sjukvård.
4. Vi är medvetna om att det inte är en del av detaljplaneprocessen att
kräva en samlingslokal för de boendes trivsel och samvaro. Men
Hyresgästföreningen önskar att kommunen framför denna för oss
viktiga synpunkt till huvudentreprenören för byggnationen.
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5. Inte heller denna fråga är formellt sett en del av planprocessen. Men vi
anser att kommunen, som en föregångare inom miljöområdet, med
skärpa till byggentreprenören bör förmedla Hyresgästföreningens
önskemål om laddstolpar för elbilar.
6. ”Detaljplanen möjliggör för detta dels inom huvudbyggnaden men
även inom komplementbyggnad inom planområdet”. Vi vill framhålla
vikten av att cykelförvaring inomhus tillgodoses i tillräcklig
utsträckning och i proportion till antalet hushåll i fastigheterna, och att
denna synpunkt framförs till byggentreprenören.
7. För att kunna göra en riktig bedömning vill vi se skuggstudier även för
november och december.
Kommentar: Skuggstudien har kompletteras till granskningen med fler tider.
8. Parkeringsbehovet för de 27 planerade lägenheterna förutsätts lösas
inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens parkeringspolicy.
Boende i området som Hyresgästföreningen pratat med framhåller att
parkeringssituationen i närområdet är smått kaotisk. Kommunens
utredning säger att beläggningen på Folkets Parks gratisparkering på
kvällar bara är lite över 50 procent, men enligt boende vi talat med är
beläggningen mycket högre. Tillgången på parkeringsplatser på
intilliggande gator som Idungatan, Bragegatan och Okegatan är dålig
eftersom de gatorna redan i dag är hårt utnyttjade för parkering.
Kommentar: För de tillkommande bostäderna ska parkeringen ordnas inom
fastigheten. Behovet har beräknats utifrån kommunens beslutade
parkeringsnorm.
I parkeringsutredningen som gjordes inför planarbetet som ursprungligen
avsåg ett större område räknades parkeringsbeläggningen på Folkets Parks
parkering. Att beläggningen kvällstid är 50 procent är resultat av en konkret
undersökning. Parkeringsutredningen säger samtidigt att om denna parkering
skulle bebyggas behövs mer andra parkeringer.
9. Även om parkeringsfrågan i sig inte formellt sett ingår i
detaljplaneprocessen önskar Hyresgästföreningen att kommunen ser
över parkeringssituationen i området.
Kommentar: Se ovan.
Kalmar Läns Museum
Länsmuseet har inga synpunkter på det förslag till ny detaljplan för del av
Sandås 2:7 som nu är ute på samråd.
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Kommentar: Noteras.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB
Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Sakägare 1
Sakägare 2
Sakägare 3
Sakägare 4
Sakägare 5
Sakägare 6
Bostadsrättsföreningen Linblomman
Bostadsrättsföreningen Tulpanen

Följande personer har under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda, men som inte bedömts vara sakägare.
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3

Freja Råberg
Planarkitekt
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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med planbestämmelser



Planbeskrivning



Behovsbedömning



Grundkarta



Fastighetsförteckning

 Samrådsredogörelse
 Utlåtande
 Skuggstudier

Till planen hör också:
 Riskanalys (Brand och riskanalys,
2018)
 Trafikbullerutredning (Soundcon,
2017)
 Dagvattenutredning(Vatten och
Samhällsteknik, 2018)
 Geoteknisk undersökning (DGE Mark
och miljö, 2018)
 Miljöteknisk markundersökning av
Sandås (DGE Mark och miljö, 2018)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret i samråd med
Kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Freja Råberg, Planarkitekt
Birgit Endom, Planarkitekt
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Sammanfattning
Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen. Bebyggelsen
syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att vara placerad nära
Stensbergsvägen och möjlighet finns för centrumverksamheter i bottenplan då
rumshöjden är reglerad för detta. Byggnaden kan byggas i fyra våningar och ha
en skala som passar väl in i bebyggelseområdet. Bil- och cykelparkering samt
dagvattenhantering ska ordnas inom den egna fastigheten. Framtida boende
kommer att ha direkt närhet till rekreation i form av en innergård samt
balkong. Det finns även närhet till lekplats och parkområde inom 200 meter.
Fasaden mot Stensbergsvägen kommer utsättas för höga bullervärden och
därav regleras byggnadens utformning med planbestämmelser för att inte
påverka de boendes hälsa negativt. Kommunen har gjort en behovsbedömning
och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte.
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och
de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen
rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. I
planbeskrivningen används benämningen ”planförslag”. Det innebär att planen
beskriver förslag till möjlig utveckling.

Bakgrund
Detaljplanen har ett startbeslut från år 2017. Innan dess har en del förarbete
gjorts i samband med planområdet. Läs mer om det nedan.
År 2011 fick SBK en beställning av KSAU genom kommunledningskontorets
mark- och planeringsenhet (nuvarande projekt- och exploateringsenheten) att
upprätta en ny detaljplan för Folkets park och omkringliggande områden för
att kunna sälja marken och uppföra byggnader för bostäder, handel och kontor
(dnr 2011-3018). Efter beslut att det inte ska byggas bostäder i Folkets park,
påbörjades år 2014 arbetet med att undersöka förutsättningarna att uppföra ett
vårdboende på delar av Tegelviken 2:4, längs Stensbergsvägens västra sida och
förtäta bebyggelsen på den östra sidan med bostäder (dnr 2014-5267). Hansa
Bygg och LW Fastigheter har tillsammans med arkitekter arbetat fram skisser
för hur de skulle vilja bebygga områdena. Beställningen av detaljplanen, som
gjordes i september år 2011, omfattade då ett större område och handlade
framförallt om Folkets park. Eftersom detaljplanen påbörjades mellan 1 maj
2011 och 31 december 2014 skulle planen handläggas enligt den äldre
planprocessen med normalt planförfarande och de gamla riktvärdena för
trafikbuller för detaljplaner som påbörjades före 2 januari 2015 skulle tillämpas.
Under våren 2017 togs en bullerutredning fram för området. I den
konstaterades att de gamla riktvärdena för trafikbuller, som tillämpas för
detaljplaner påbörjade före 2 januari 2015, inte klaras vid en byggnation enligt
Hansa Bygg och LW Fastigheters skisser. Med de nya riktvärdena däremot,
som gäller från och med 1 juli 2017, ansågs att områdena skulle kunna
bebyggas enligt skisserna om man anpassar lägenhetsstorlekar, planlösningar
och uteplatser. Genom att starta om detaljplanen kan den handläggas enligt
den nya planprocessen med utökat planförfarande och de nya riktvärdena för
trafikbuller kan tillämpas. Något tidigare startbeslut för detaljplanen finns inte,
eftersom de rutinerna inte fanns då.
Under detaljplanearbetets gång framkom att Tegelviken 2:4 inte är lämpligt för
ett omsorgsboende utifrån de förutsättningar som finns. Därav beslutades
våren 2018 att planområdet endast ska omfatta planerad bostadsbebyggelse
öster om Stensbergsvägen på del av fastigheten Sandås 2:7.
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Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till
centrumverksamheter i botten plan. Det är viktigt att bebyggelsen får en god
gestaltning som passar in i bebyggelseområdet och bidrar till en upplevd trygg
miljö i dess omgivning.

Plandata
Planområdet omfattas av del av fastigheten Sandås 2:7 och ligger cirka 1,5
kilometer väster om Kvarnholmen, centrala Kalmar. Planområdet omfattar
cirka 2300 m2 mark som idag ägs av kommunen. Se kartor nedan.

Planområdets läge i Kalmar.
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Del av Sandås 2:7 som ingår i planområdet.

Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande
revideringsarbete. Planens preliminära tidplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

3:E KVARTALET
2018

4:E KVARTALET
2018

1:A KVARTALET
2019

Synpunkter

Synpunkter

LAGA
KRAFT

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2018-06-20
Senast reviderad 2019-02-21

2017-3408

Nuläge
Planområdet utgörs i dagsläget av en öppen grönyta med klippt gräs, vändplan
för motorfordonstrafik samt del av Stensbergvägen. Närmast i norr och söder
angränsar planområdet till bostäder. Öster om planområdet finns grönyta med
lekplats. Väster om planområdet och Stensbergsvägen finns också en öppen
grönyta med klippt gräs, parkeringsplatser för allmänheten samt
återvinningsstation. Det finns planer på att i ett detaljplanearbeta utreda om det
är möjligt att bygga bostäder där. Nordväst om planområdet ligger Folket park
som har ett högt kulturvärde. Nedan beskrivs planområdets förutsättningar.

Nuvarande användning inom och i anslutning till planområdet. Planområdet är markerat med
streckad svart linje.
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Gällande och tidigare gällande detaljplaner
Inom planområdet gällde tidigare underliggande stadsplan:


Förslag till ändring av stadsplanen för område kring Sandås
Söder om Södra vägen i Kalmar, 0880K-I:168, 1952-03-07.

Utklipp från tidigare underliggande stadsplan där planområdet var avsett för bostadsändamål.
Planområdet är markerad i svart streckad linje.

Planområdet var redan år 1952 beslutat att planläggas för bostadsändamål men
kom år 1965 (0880K-P04/13, 2006-02-23) att ändras i nu underliggande
detaljplan till yta för parkering och gatuplantering. Se utklipp på nästa sida.
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Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner:


Sandåsområdet och Kalmar Västra och Södra stationer i Kalmar,
0880K-I:265, 1965-10-15.



Södra vägen - Bragegatan m.m, 0880K-P04/13, 2006-02-23.

Bilden visar gällande detaljplaner och angränsande användningar till och inom planområdet.

Parkeringen byggdes aldrig ut eftersom det, trots framtagen detaljplan, inte
fanns behov av det ändå. Ytan utgör idag en restyta som till viss del används av
närboende för viss rekreation. Underliggande detaljplan är inte längre aktuell då
det råder bostadsbrist. Utifrån Kalmar kommuns översiktsplan (2013) är
motivet att förtäta med bebyggelse och centrumverksamheter i bottenplan.
Tankar på att förtäta inom planområdet återfinns redan år 2004 i
planprogrammet för Folkets Park i Kalmar. Läs mer under nästa rubrik.

Gällande planprogram
Planområdet omfattas delvis av planprogrammet för Folkets park i Kalmar
(Program för Folkets Park i Kalmar, 2004-2593, antagen 13 januari 2005, reviderad 13
juni 2007). Planprogrammet lyfter att planprogramsområdet ska utvecklas med
bostäder/verksamheter där byggnaderna väster om Stensbergsvägen kan
utformas så att handel, service eller andra verksamheter kan inrymmas i
byggnadernas bottenvåningar. De befintliga byggnaderna i Folkets park ska
enligt planprogrammet förnyas och parken föreslås bli en ny, modern park.
Det lyfts även fram att dagvattnet ska fungera som ett attraktivt inslag i
stadsmiljön. Här framkommer även att det är viktigt att studera hur den nya
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bebyggelsen ska förhålla sig till den befintliga stadbyggnadsstrukturen som
finns på platsen.

Markanvändning enligt programförslag.

Mark- och vattenförhållanden
Terrängen utgörs av ett gräsbevuxet grönområde med ett fåtal träd. Nivåerna
inom området ligger inom intervallet cirka +7,5 till +8,5. WSP har på uppdrag
av Kalmar kommun genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning. Syftet
har varit att klargöra markens förutsättningar inför att marken ska exploateras.
WSP har gjort en indelning i områden, se karta på nästa sida.
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Karta från den översiktliga geotekniska utredningen (WSP).

Område 2 som omfattar planområdet har något komplicerade
grundförhållanden. Jorden består överst av cirka 0,7 – 1 meter fyllning och
därunder av cirka 1 meter sand och 2 – 2,5 meter lera som vilar på morän.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av grusig sand med inslag av tegelrester.
Sanden har medelfast lagringstäthet. Lerans egenskaper varierar inom området
och dess sammanlagda tjocklek är som högst cirka 2,5 meter. Grundvattnet
bedöms ligga på cirka +3 meter, motsvarande, cirka 3,5 meter under markytan.
Grundvattennivån varierar med nederbörd och årstid. Mätning har endast
utförts under ett kortare tidsintervall. Djup ner till fast botten varierar mellan
cirka 4 – 4,5 meter och leran kan antas vara normalkonsoliderad – lätt
överkonsoliderad. Lätta byggnader kan troligtvis grundläggas på konventionellt
sätt, efter urgrävning av eventuell fyllning och mullhaltig ytjord, utan några
omfattande grundläggningsförstärkningar. För medeltunga och tunga
byggnader kan förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av den
bärande stommen bli aktuellt.
Markföroreningar
Kalmar kommun har genomfört översiktlig miljöteknisk markundersökning för
att utreda föroreningssituationen i området (WSP 2014). Inga kända
miljöstörande verksamheter har funnits på platsen däremot kan delar av
området vara utfyllt. Vid den miljötekniska undersökningen har jord och
grundvatten provtagits och föroreningshalter över det generella riktvärdet för
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känslig markanvändning (KM) för PAH-H förekommer i ett jordprov.
Analyser av grundvattnet visar på låga föroreningshalter. För att utreda
föroreningssituationen ytterligare har en mer detaljerad markundersökning
genomförts (DGE 2018). Inom planområdet har PAH-H och kadmium
påträffats över det generella riktvärdet för KM. Förslag på platsspecifika
riktvärden har tagits fram av kommunen för att ta hänsyn till de förhållanden
som råder i det aktuella området (DGE 2018). Då halterna av kadmium och
PAH-H hamnar under det föreslagna platsspecifika riktvärdet bedöms inga
risker för människors hälsa och säkerhet föreligga utifrån påträffade
föroreningar. Utifrån detta har Kalmar kommun gjort bedömningen att ingen
efterbehandling är nödvändig inom planområdet. Då det förorenade området
är litet väljer ändå Kalmar kommun att gräva bort de massor som överstiger
det generella riktvärdet för KM.
Radon
Marken är klassad som normalriskområde (10-50 kBq/m3 jordluft). För ny
bebyggelse rekommenderas därmed radonskyddande åtgärder.

Natur och kultur
Historisk tillbakablick
Under 1600-talet utgjorde planområdet en del av Kalmar stads utmarker.
Marken norr om dagens Södra vägen tillhörde Skälby kungsgård. Trakten var
sparsamt bebyggd och marken utgjordes till största delen av jordbruksmark.
Södra vägen är kvar från den tiden och har nästan samma sträckning idag som
då. I slutet av 1700-talet började stadens borgare bygga boställen utanför
stadens vallar, så kallade malmgårdar. Flera malmgårdar kom till i området,
bland andra Rostad, Svaneberg, Lindsberg, Carlsberg och Fredriksberg. På
gårdarna odlades frukt och grönsaker av framförallt nöjesskäl. Anders Lind,
som var stadens borgmästare på den tiden, byggde en sådan gård på 1770-talet
på den platsen som idag kallas för Folkets park. Gården döptes till Lindsberg
och beskrevs som ”välbyggd, har en vacker trädgård med äldre och yngre
fruktträd, bärbuskar…” samt ”… lustparken med vacker plantering af björk,
ask och lind…”. På det som idag kallas lusthuskullen fanns väderkvarn och en
mjölnarbostad kvar till 1830-talet.
Från mitten av 1800-talet började allt fler fabriker anläggas i omgivningarna
och den lantliga idyllen började blekna. År 1874 anlades järnvägen och Kalmars
första industriområde började växa i snabb takt norr om Södra vägen. År 1908
anlades Kalmar Läns Andelssvinslakteriförenings slakteri som fortfarande är
verksamma på samma ställe. På 1920- och 30-talen anlades en bensinstation
och en tapetfabrik vars byggnader finns kvar än idag strax norr om Folkets
park. Området söder om Folkets park var länge obebyggt, men år 1939 hade
staden vuxit sig så pass stor att även denna mark planlades och exploaterades
med bostäder. Se karta nedan från år 1941.

13(45)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2018-06-20
Senast reviderad 2019-02-21

2017-3408

Karta från år 1941. Markerat område visar planområdets ungefärliga lokalisering. Området var
länge obebyggt och användes som jordbruksmark. Bild från bebyggelsehistorisk utredning för
Vesslan 1 (Kalmar Läns Museum).

År 1881 utbröt en strejk som blev starten för arbetarrörelsen i Kalmar. År 1889
bildades fackföreningar som startade en byggnadsfond för att samla medel till
att skapa ett Folkets park som samlingsplats. 10 år senare förverkligades
planerna då Ernst Ancker, riksbankdirektören i Kalmar, erbjöd
fackföreningarna att köpa hans sommarställe Lindsberg. Sedan dess har flera
byggnadsverk kommit till såsom dansbana, en liten teaterscen,
vaktmästarbostad, entré till parken, serveringspaviljong, teaterlada med flera. I
en bebyggelsehistorisk utredning som Kalmar Läns Museum har tagit fram
bedöms samtliga byggnader i Folkets park som kulturhistoriskt värdefulla och
bör skyddas mot förvanskning och rivning.
Utifrån den kulturhistoriska utredningen går det att konstatera att Folkets park
utgör ett viktigt kulturhistoriskt inslag i bebyggelseområdet som kommer att
utgöra ett värde för framtida boende inom planområdet. Planförslaget påverkar
inte Folkets park negativt.
Kultur- och naturvärden
Grönytan som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippt gräsyta utan några
kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växtlivet
negativt. De två träden som finns i planområdet har ett visst naturvärde men
bedöms inte som skyddsvärde sett utifrån Naturvårdverkets åtgärdsprogram.
Se bild nedan. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
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Bilden visar planområdet som består av gräsmatta och ett fåtal större träd.

Det finns kopplingar till tre rekreationsområden inom olika avstånd: grönyta
och lekplats inom kvarteret, Folkets park tvärs över Stensbergvägen och Stensö
inom promenad- och cykelavstånd i syd-västlig riktning.

Karta som visar kopplingar till rekreation. Vitt streckat område markerar planområdet.
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Närmast planområdet inom kvarteret finns en öppen grönyta med lekplats och
möjlighet till rekreation. Folket park ligger över Stensbergsvägen och förutom
att den är värdefull ur kulturhistorisk synpunkt är den också värdefull som
rekreationsområde för boende i närområdet. Folkets park är öppet för
allmänheten och där finns stora öppna gröna ytor och olika typer av växtlighet.
Det kan även tänkas ha betydelse för den biologiska mångfalden i området.

Bilden visar en del av Folkets park där en boulebana har anlagts.

Bebyggelseområde
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Bebyggelsen i närområdet har
stor variation både sett till ålder, utförande och volym. Majoriteten av
byggnaderna används för bostadsändamål. Se karta nedan.
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Kartan markerar omgivande bebyggelseområden. Varje område beskrivs nedan i text.
Planområdet är markerat med vit streckad linje.

Område 1 består av ett flerbostadshus byggt i tre våningar med en inskjuten
fjärde våning och ett nedgrävt garage som angörs från Stensbergsvägen.
Balkongerna är vända mot planområdet. Se bild nedan.

Område 1. Bilden visar närmaste bebyggelse norr om planområdet. Modernt flerbostadshus
byggt i tre våningar med inskjuten fjärde våning.

Område 2 angränsar till planområdet i öster och består av lägenheter byggda i
två plan. Uteplatserna är vända mot kvarteret och framsidorna mot Drottning
Margaretas väg. Närmast planområdet ligger lägenheternas parkeringsgarage
byggda i ett plan. Se bilder nedan.
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Område 2 som ligger öster om planområdet och är byggt i två plan.

Parkeringsgarage tillhörande område 2 närmast anslutande till planområdet i öster.

Område 3 som angränser till planområdet i söder består av flerbostadshus
byggda i två till tre våningar. Kortsidorna är placerade mot Stensbergvägen och
omges av trädgårdar. Dessa angörs från Idungatan.
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Område 3. Till vänster i bildens syns flerbostadshusen byggda i två till tre våningar som
angränsar planområdet i söder.

Tillgänglighet och infrastruktur
Tillgängligheten till och inom planområdet bedöms vara god. Planområdet
ligger inom Kalmar tätort cirka 1,5 kilometer väster om Kvarnholmen, centrala
Kalmar. Intill planområdet ligger Stensbergsvägen som leder söderut till
länssjukhuset samt Stensö rekreationsområde. Stensbergsvägen är idag en
räddningsväg för Länssjukhuset i Kalmar län. Framkomligheten för
utryckningsfordon längs med denna väg är således viktig.
Intill planområdet finns busshållplatsen Falkenbergsvägen. Från
busshållplatsen går bussar mot Kalmar centralstation respektive Ljungbyholm.
I anslutning till planområdet finns huvudcykelstråk längs med
Stensbergsvägens västra sida. Trottoar finns på båda sidor av Stensbergsvägen.
På Falkenbergsvägen delar cykeltrafikanter och bilister körbana.
Parkering
Ytan väster om planområdet består idag av 101 allmänna markparkeringar för
bil. Denna parkering är ej avgiftsbelagd. En parkeringsutredning (2017) har
tagits fram för att kartlägga hur parkeringsefterfrågan ser ut i området idag
samt för att synliggöra olika alternativ för hur dessa befintliga parkeringsplatser
ska hanteras då ytan planläggs. Enligt denna parkeringsutredning är
parkeringsytan inom planområdet nästintill fullbelagd (99 av 101
parkeringsplatser var belagda) en vardagsförmiddag. Under kvällstid på en
vardag är parkeringsytan inte lika välbesökt, endast 66 av 101 platser var
belagda. Enligt utredningen är cirka 50 procent av de bilar som använder
parkeringsytan registrerade i de flerbostadshus som ligger i anslutning till
planområdet. Resterande 50 procent är registrerade i andra delar av tätorten
eller utanför Kalmar tätort. Enligt gällande detaljplan för Folkets park (1993)
har Kalmar kommun ansvar för att till viss del tillgodose Folkets parks
efterfrågan på parkeringsplatser. Enligt parkeringsutredningen handlar det om
att kommunen ska anordna cirka 30-40 parkeringsplatser för denna verksamhet
på allmän platsmark. I detaljplanerna som omfattar de närliggande skolorna
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Falkenbergsskolan och Vasaskolan har det inte angetts i plan hur parkeringar
ska lösas. Kalmar kommun har således ansvar att även ordna dessa parkeringar
på allmän plats.

Parkeringsyta med 101 parkeringsplatser väster om planområdet.

Service
I nära anslutning till planområdet finns sjukhus, förskolor, grundskolor och
gymnasium. Grundskolan Falkenbergsskolan med klasser från förskoleklass till
och med år nio ligger cirka 400 meter sydväst om planområdet. Grundskolan
Vasaskolan ligger cirka 500 meter öster om planområdet, vilken även har
klasser från förskoleklass till och med år nio. Kalmar Waldorfskola, med
verksamhet från förskola till gymnasium, ligger cirka 500 meter sydväst om
planområdet. I närhet till planområdet finns även förskolorna Kotten,
Vallmon, Stensberg samt Svärdliljan. Länssjukhuset i Kalmar län ligger cirka
500 meter söder om planområdet.
Söder och väster om planområdet finns kommersiell service i form av apotek,
kiosk, matvarubutiker och secondhandbutik. Norr om planområdet finns
bilhandlare och slakteri.
Strax söder om planområdet finns kolonilotter samt parken Ståthållareparken
Cirka 1,5 kilometer söder om planområdet finns Stensö naturreservat som har
flertalet elljusspår. Dessa områden bedöms ha ett högt rekreativt värde för
närområdet.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Begreppet dagvatten avser vatten som tillfälligt rinner på markytan och som
huvudsakligen har sitt ursprung från hårdgjorda ytor såsom tak, asfaltsytor och
stenläggningar. Nedan beskrivs dagvatten utifrån dagens förutsättningar.
Markförhållanden
Planområdet ingår i Kalmar Vattens verksamhetsområde för dagvatten. I
planområdet bedöms infiltrationen av dagvatten i marken som relativt god där
det finns gröna ytor. Avrinningsområdet av dagvattnet tillhörande planområdet
begränsas av topografiska och tekniska barriärer, såsom dagvattenledningar.
Planområdet lutar norrut med en genomsnittlig lutning om cirka 12 promille.
Som mest uppgår höjdvariationerna till cirka 1 meter (+7,5 till +8,5 meter över
havet). Tillrinningen från högre liggande mark begränsas till stor del av
omgivande byggnation och ledningsnät. Avrinningsområdet antas därför få
samma utbredning likt planområdet.
Ledningsnät
Inom planområdet ligger ett flera spill-, tryckspill-, vatten- och
dagvattenledningar. Dessa flyttas till Stensbergsvägen vid exploatering.
Dagvattennätet inom området är hårt belastat och flödesanalyser påvisar risk
för översvämning inom ett flertal områden nedströms planområdet för ett regn
med 10-års återkomsttid. Därför är det angeläget att inte öka belastningen från
planområdet till ledningsnätet. Det är exploatörens ansvar att omhänderta
dagvattnet inom fastigheten. Läs mer under Planförslag.
Rening
Dagvattnet från utredningsområdet ingår i ett större avrinningsområde, där
dagvattnet renas inom tegelviksdammen, innan det släpps ut till Västra Sjön.
Beräkningar visar på att det finns kapacitet inom tegelviksdammen att inrymma
ett större flöde.
Vatten & avlopp
Planområdet ingår i Kalmar vattens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
El, tele, värme
Det finns goda möjligheter att ansluta planerad bebyggelse till el, tele och
värme. Inom planområdet finns ledningar som ska dras om i samband med
exploatering.

21(45)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning

Datum

Ärendebeteckning

Upprättad 2018-06-20
Senast reviderad 2019-02-21

2017-3408

Återvinningsstation
I anslutning till planområdet finns en återvinningsstation. I samband med
eventuell planläggning av fastigheten där den idag finns kommer den att flyttas
till en plats i närområdet.

Störning och risk
Trafikbuller
Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216)
om trafikbuller. I förordningen anges att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte bör
överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. I trafikbullerförordningen anges också att trafikbuller inte får
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå för bostadsbyggnader om högst 35 m2.
Eftersom Stensbergsvägen är vältrafikerad och att äldre bullerkartläggning
tyder på att riktvärdena kan komma att överskridas så har en bullerutredning
tagits fram. Resultaten av utredningen visar att ljudnivåerna inom det aktuella
området blir som högst på fasaderna ut mot Stenbergsvägen där de ekvivalenta
ljudnivåerna uppgår till som högst 61-62 dBA. De ekvivalenta ljudnivåerna
överskrider därmed det nya riktvärdet 60 dBA på fasad som löper parallellt
med Stenbergsvägen. Läs mer om åtgärder under Planförslag.
Industribuller
Närmaste industriområde KLS Ugglarps AB har tagit fram en bullerutredning
under 2015-2016. Enligt den utsätts inte aktuellt planområde för
bullerstörningar. KLS Ugglarps AB får bullra max 40dBA nattetid vid
närmaste bostad. Planområdet bedöms därmed inte påverkas av eller bidra till
industribuller.
Lukt
Slakteriet KLS Ugglarps AB ger periodvis upphov till lukt i omgivningen.
Huvudutsläppen av lukt vid slakteriet sker genom skorstenen vid de processer
där slakteriavfall behandlas. KLS Ugglarps AB har luktvillkor om att
verksamheten inte ska förorsaka luktolägenheter i omgivningen (Luktprovtagning
vid KLS slakteri i Kalmar, 2015).
Ammoniak
I samband med detaljplanearbetet har en riskanalys tagits fram av Brand och
Riskanalys på beställning av Kalmar kommun (2018). I en riskanalys analyseras
risker som orsakas av ett riskobjekt, i detta fall en industri med hantering av
farliga kemikalier eller en transportsträcka för farligt gods. Risknivån redovisas
i form av samhälls- och individrisk.
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I riskanalysen (2018) har bland annat risknivån i samband med
ammoniakhanteringen på KLS Ugglarps AB studerats. I riskanalysen
framkommer det att avståndet mellan slakteriet och detaljplaneområdet
överstiger 230 meter. Det framkommer även att det är minst 230 meter mellan
huvudbyggnaden som inrymmer ammoniakanläggningen och
detaljplaneområdet. I riskbedömningen framförs det att enligt tidigare
genomförd riskanalys för slakteriet (daterad 2016-12-13) är samhällsrisken låg i
närområdet. Det framkommer även att individrisken är mindre än 10-7 på
avstånd överstigande 130 meter från KLS Ugglarps (avståndet är idag över 230
meter). Individrisk och samhällsriskberäkningar fokuserar på risk för dödsfall. I
riskanalysen har beräkningar utförts för att beskriva risker för skador i
samband med utsläpp av ammoniak. Beräkningar för avstånd till koncentration
150 ppm är utförda. 150 ppm är gränsvärdet ERPG-2 för ammoniak. AEGL-2
värdet är 160 ppm för 1 timmes exponering. Spridningsberäkningarna
resulterar i att på avstånd längre än 1,3 kilometer från utsläppspunkt
understiger koncentrationen 150 ppm vid stort utsläpp. Beräkningen gäller för
halva mängden ammoniak som finns i det största kylsystemet, samt
väderförhållanden som är gynnsamma för gasspridning (stabilitetsklass F,
vindhastighet 2 m/s). Vid mer normala väderförhållanden (stabilitetsklass D,
vindhastighet 5 m/s) är motsvarande avstånd 375 meter vid stort utsläpp.
Riskanalysen visar således att risknivån är låg vid de aktuella fastigheterna. Vid
ett stort utsläpp av ammoniak kan området dock påverkas av koncentrationer
som kan orsaka skador.
Riskanalysen kompletterades i februari 2018 med nya riktlinjer för
riskområden. De nya riktlinjerna uppdaterades 2016 av MSB och
Socialstyrelsen. Riskområde definieras som ”område inom vilket skada på
människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske” enligt
Socialstyrelsens termbank 2015. Som gräns för riskområde för ammoniak bör
avstånd till koncentrationen 300 ppm användas (IDLH-värde). Motsvarande
beräkningar har utförts för att redovisa detta avstånd vid litet utsläpp.
Förutsättningar är enligt MSB (2016):
-

Stabilitetsklass D, 5 m/s, källstyrka 0,34 kg/s, varaktighet: 74 minuter.

-

Stabilitetsklass F, 2 m/s, källstyrka 0,27 kg/s, varaktighet: 93 minuter.

Avstånd redovisas dels för normalt väder (stabilitetsklass D, 5 m/s), dels för
väder gynnsamt för gasspridning (stabilitetsklass F, 2 m/s).
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Vid normala väderförhållanden blir riskavstånd vid litet utsläpp endast inom
KLS Ugglarps verksamhetsområde. Vid väderförhållanden som är gynnsamma
för gasspridning kan riskområdet sträcka sig in i detaljplaneområdet.
Förhärskande (vanligast) vindriktning är sydlig och västlig. Vid dessa
vindriktningar påverkas ej detaljplaneområdet. Slutsatsen i riskanalysen (2018)
visar på att det är en låg risknivå. Detta gäller såväl samhällsrisk som
individrisk. Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort utsläpp, av ammoniak
kommer ett stort område att kunna utsättas för skadliga koncentrationer av
ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp kan koncentrationer på upp till 300
ppm uppstå inom 300 meter från utsläppspunkten vid vissa väderförhållanden.
Detta område når till viss del in i planområdet. Personer som utsätts för dessa
koncentrationer förväntas dock inte omkomma och tid finns att sätta sig i
säkerhet innan allvarliga skador uppstår. Läs mer om åtgärder under Planförslag.
Södra vägen - farligt godsled
Brand och riskanalys har även studerat Södra vägen som farligt godsled i
samband med detaljplanearbetet. Avståndet mellan Sandås 2:7 och rondellen
på Södra vägen är cirka 65 meter. Avstånd till vägen som ansluter till rondellen
i väster är cirka 75 meter. Riskerna med transporter på Södra vägen har
analyserats i riskanalys upprättad 2010. Denna analys visar att individrisken i
området är låg (mindre än 10-7) på avstånd över 35 meter från vägkant.
Samhällsrisken är inom ALARP-området. Den byggnation som planeras är
placerad längre än 45 meter från vägkant. Därför undersöks vilka scenarier som
ger så långa riskavstånd att den studerade fastigheten skulle kunna beröras av
dem. De riskscenarier som når över 45 meter från vägkant är:
- Gasololycka – jetflamma (medelstort och stort utsläpp)
-

Gasololycka – Fördröjd antändning (medelstort och stort utsläpp)

-

Gasololycka – BLEVE (medelstort och stort utsläpp)

Dessa scenarier har en frekvens lägre än 10-8. Därmed är det en mycket liten
sannolikhet för att det ska inträffa riskscenarier på vägen som kan ge skador på
personer på de studerade fastigheterna. Risknivån kan därmed betraktas som
acceptabel enligt de använda kriterierna.
Det finns även generella rekommendationer om krav på riskhänsyn vid
nybyggnation intill transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholm
har tagit fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras
farligt gods, Fakta 2016:4, 2016-04-11. Rekommenderade skyddsavstånd mellan
väg och bostäder eller vårdlokaler är 75 meter. Dessa rekommendationer
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indikerar därmed att en mer detaljerad riskanalys behöver göras för att beskriva
den faktiska risknivån i området.
Dessa generella rekommendationer tar inte hänsyn till faktiska förutsättningar
som hastighet och faktiska transporterade ämnen med mera. Därmed är den
upprättade kvantitativa riskanalysen för Södra vägen (Riskanalys 2010)
lämpligare att använda som underlag för att beskriva områdets riskbild.
Slutsatsen i riskanalysen (2018) visar på att det finns riskscenarier på Södra
vägen som kan nå planområdet, men sannolikheten för dessa är så låg att de
normalt inte beaktas i samband med samhällsplanering. Kalmar kommun gör
därmed bedömningen att risken är så pass låg att det inte påverkar föreslagen
bebyggelse inom planområdet.
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Planförslag
Ny bebyggelse
Nedan beskrivs och illusteraras föreslagen bebyggelse.

Illustration av hur föreslagen bebyggelse skulle kunna se ut sett från parkeringen väster om
Stensbergsvägen.

Illustration av hur föreslagen bebyggelse skulle kunna se ut sett från lekplatsen öster om
Idungatan.
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Detaljplanen möjliggör bostäder samt verksamheter med centrumändamål.
Planförslaget visar två byggnadskroppar som har långsidan mot
Stensbergsvägen respektive Oljeväxten 1 och rymmer cirka 27 lägenheter.
Detaljplanen reglerar byggnadshöjden till 13 meter som möjliggör för
byggnader som är cirka fyra våningar. Byggnadshöjden relaterar och samspelar
med omkringliggande bebyggelse. Tanken är att byggnaden ska rama in
korsningen vid Stensbergsvägen och Falkenbergsvägen och skapa en tydlig
entré till området. Genom byggnadens placering nära Stensbergsvägen och
byggnadshöjden skapas en stadsmässighet och en mänsklig skala som väger
upp det breda gaturummet. Den nya byggnaden kommer närmare
Stensbergsvägen och det kan innebära att fotgängare och cyklister upplever en
ökad trygghet eftersom det skapas mer rörelse i gaturummet av de som inte är
bilburna.
I dagsläget kommer byggnaden att användas för bostäder, men för att
möjliggöra centrumverksamheter i framtiden och skapar en stadsmässig fasad i
entréplanet mot gatan regleras en förhöjd entrévåning jämfört med
ovanliggande våningar i plankartan. För att vara tydligt vad som menas med
förhöjd entrévåning, regleras en lägsta våningshöjd i entréplanet till 3,30 meter.
Våningshöjd är enligt Svensk standard (SS 21054:2009) avståndet mellan
golvplanen i två över varandra liggande våningar. I bottenvåningen på
byggnaden i nordöst är planen idag att det ska vara ett parkeringsgarage. På
taket på garaget på våning två finns möjlighet till en upphöjd innergård som
kan nyttjas av boende inom fastigheten. Byggnaderna sammankopplas med
loftgångar och det finns möjlighet att bygga balkonger på vissa delar av
fasaderna.

Byggnadshöjd

Illustrationen till vänster visar funktionerna inom planområdet. Till höger redovisas i en schematisk
sektion vad som avses med förhöjd entrévåning och hur våningshöjd har beräknats (gul färg)
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En skuggstudie har gjorts i samband med detaljplanearbetet. Se bilaga till
planbeskrivningen. Utifrån skuggstudien går det att konstatera att byggnaden
inte kommer att påverka sin omgivning med skuggor avsevärt negativt.
Avståndet till närmast bebyggelse i norr (Oljeväxten 1) är minst 14 meter vilket
bedöms som rimligt med tanke på befintlig bebyggelsestruktur i kvarteret. I
östra delen av kvarteret är befintlig bebyggelse närmare Oljeväxten 1 än den
planerade bebyggelsen. Detaljplanen möjliggör därmed en byggnad som
bedöms kan bidra till en god bebyggd miljö. Se planerad bebyggelse i
förhållande till Oljeväxten 1 i norr på bilder nedan.

Illustrationen visar förhållandet mellan befintlig bebyggelse på Oljeväxten 1 till vänster och
planerad bebyggelse på del av Sandås 2:7 till höger sett från Stensbergsvägen.

Illustrationen visar förhållandet mellan Oljeväxten 1 och planerad bebyggelse inom del av
Sandås 2:7 sett från gång- och cykelvägen mellan fastigheter Tulpanen 7 och Oljeväxten 1.
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Ny service
Detaljplanen möjliggör för centrumverksamheter i bottenplan genom
användningsbestämmelse och egenskapsbestämmelser.

Tillgång till utomhusmiljö
För att klara riktvärden för buller måste boende inom planområdet ha tillgång
till en tyst uteplats med en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA och maximal
ljudnivå på högst 70 dBA. Detaljplanen säkerställer att en del av fastigheten
kommer att vara innergård med planbestämmelse som reglerar byggnadens
omfattning. Det kommer även att finnas möjlighet att skapa en innegård på del
av våning två som går ut över första våningen som delvis utgörs av garage. Det
finns möjlighet att ha loftgångar och balkonger som kan nyttjas för
utomhusvistelse. Inom gångavstånd finns lekplats inom kvarteret öster om
Idungatan och Folkets park väster om Stensbergsvägen som kan nyttjas i
rekreativt syfte.

Dagvatten
Kommunala dagvattennätet inom området är hårt belastat och flödesanalyser
påvisar risk för översvämning inom ett flertal områden nedströms planområdet
för ett regn med 10-års återkomsttid. Därför är det angeläget att inte öka
belastningen från planområdet till ledningsnätet. Det är exploatörerens ansvar
att omhänderta dagvattnet inom fastigheten. I dagvattenutredningen som
omfattar planområdet och två angränsande områden redovisas att det inom
fastigheten Sandås 2:7 ska fördröjas en utjämningsvolym om cirka 10 m3,
förslagsvis via dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter erbjuder stor frihet i
placering och utformning. På plankartan har reglerats möjligheten till
anläggning av en dagvattenanläggning som fördröjer 10 m3 inom planområdet.
Planförslaget säkerställer därmed för en möjlighet att omhänderta dagvattnet
inom planområdet och redovisar ett särskilt område i sydost för det.
Kapacitetsbrister i det kommunala dagvattennätet behöver dock lösas i ett
större sammanhang. Genom att plankartan redovisar dagvattenanläggningens
fysiska utbredning, kan förutsättningarna för att klara ett visst dagvattenflöde
indirekt regleras. Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan exploatör och
Kalmar kommun som omfattar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder som
berör kvartersmarken. I detta avtal ingår rutiner för omhändertagandet av
dagvatten inom fastigheten. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft,
avses köpekontrakt tecknas. I detta köpekontrakt kommer det att upplyses
köparen om att åta sig åtgärder för omhändertagandet av dagvatten och
uppfyller kravet att följa Kalmar kommuns dagvattenpolicy.

Upplevd trygghet och säkerhet
Exploateringen av Sandås 2:7 kan tänkas bidra till en upplevd trygghet i
området. Detta eftersom förslaget möjliggör för fler personer att röra sig i
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området. Speciellt Stensbergsvägen kan tänkas påverkas positivt av tillskottet
på bostäder och eventuellt centrumverksamheter i framtiden eftersom det
kommer att ske mer rörelse i gaturummet. För personer som väntar på bussen
kan det kännas tryggt att andra människor finns i direkt närhet ifall exempelvis
en olycka skulle inträffa.

Tillgänglighet och infrastruktur
Cykel, gång och kollektivtrafik
Det finns goda kopplingar för fotgängare och cyklister att ta sig till Sandås 2:7.
Enligt Kalmar kommuns riktlinjer för parkering (2016) ska fastighetsägaren
ordna minst 65 parkeringsplatser för cykel inom planområdet. Detaljplanen
möjliggör för detta dels inom huvudbyggnaden men även inom
komplementbyggnad inom planområdet.
I anslutning till Sandås 2:7 finns möjlighet att ha kvar och utveckla den
väderskyddade busshållplats som finns. Planen möjliggör även för att anlägga
cykelparkering för tio cyklar i direkt anslutning.
Biltrafik
Det finns även relativt goda förutsättningar för biltrafik att ta sig till Sandås 2:7.
Infarten för bilar till fastigheten kommer att ske från Idungatan som inte
bedöms få några kapacitetsproblem med tillökningen av denna fastighet. Enligt
kommunens riktlinjer för parkering (2016) ska fastighetsägaren ordna minst 20
parkeringsplatser för bil inom fastigheten. Kraven på antalet
bilparkeringsplatser kan sänkas om förutsättningar skapas för hållbart resande.
I parkeringsutredningen (2017) som togs fram i samband med detaljplanen
nämndes att ägandeinnehavet av bilar är stort i detta område samtidigt som
viljan är stor bland de boende att minska bilanvändandet. Det motiverar i sin
tur till att särkskilt planera för gång- och cykeltrafik. Bilparkeringen ska i
huvudsak anordnas under huvudbyggnaden som helt eller halvt nedgrävd. På
innergården får maximalt fyra parkeringsplatser för bil anordnas för att
säkerställa att de boende kommer att få tillgång till en närliggande
utomhusmiljö.
Räddningsväg
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. Bebyggelsen påkallar inga särskilda
räddningsvägar utöver allmänna gator. Vid eventuellt behov av att utrymma
byggnaden finns möjlighet att komma åt byggnaden med hjälp av bärbar stege
och höjdfordon. Det finns lämpliga uppställningsplatser för räddningstjänstens
stegutrustning i direkt anslutning på marknivå. Höjden till högsta fönstrets
nederkant beräknas vara cirka nio meter över mark vilket gör det möjligt att
utrymma med bärbar stege.
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Avfallshantering
Avfallshanteringen ordnas inom fastigheten. Möjligheten att ordna nedgrävd
avfallshantering har studerats i detaljplanearbetet men resulterat i att det är
svårt att hitta en lämplig placering. Detta då det finns andra funktioner som
behöver ligga i specifika lägen inom fastigheten. Därav förordas ett miljöhus i
anslutning till vändplanen på Idungatan.

Ändrade mark- och vattenförhållanden
Geotekniska förhållanden
I planområdet för Sandås 2:7 bedöms grundförhållandena som något
komplicerade. Djup ner till fast botten varierar från cirka 4 – 4,5 meter och
leran kan antas vara normalkonsoliderad – lätt överkonsoliderad. Lätta
byggnader kan troligtvis grundläggas på konventionellt sätt, efter urgrävning av
eventuell fyllning och mullhaltig ytjord, utan några omfattande
grundläggningsförstärkningar. För medeltunga och tunga byggnader kan
förstärkningsåtgärder såsom pålning för grundläggning av den bärande
stommen bli aktuella.
Masshantering och föroreningar
Kommunen har som mål enligt Vägledning för masshantering i kommunala
bygg- och anläggningsprojekt (2018) att arbeta enligt den framtagna sexstegsprincipen för att hitta den optimala lösningen för masshanteringen. Sexstegsprincipen innebär:
-

Undvika att överskottsmassor uppstår genom att anpassa planeringen
till markförhållandena.

-

Återanvänd överskottsmassorna inom projektet.

-

Återanvänd överskottsmassorna i närområdet eller i grannprojekt.

-

Transportera till utpekade objekt med behov av massor.

-

Transportera till mellanlagringsanläggning i väntan på användning.

-

Transportera massorna till deponi/Moskogen.

Planförslaget antas leda till ett överskott av massor där all massor inte bedöms
kunna återanvändas inom projektet. Massor kommer således behöva
transporteras till annan plats. I genomförandeskedet studeras masshanteringen
närmare.
Vid den miljötekniska undersökningen har jord provtagits inom planområdet.
Föroreningshalter över generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
för PAH-H och kadmium förekommer inom området.
Då det förorenade området är litet väljer Kalmar kommun att gräva bort de
massor som överstiger det generella riktvärdet för KM.
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De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell myndighet av den som äger eller
brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Vid sanering
och schaktarbeten kommer massor att behöva omhändertas enligt gällande
lagstiftning och en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkens
regler.
Topografi
Exploateringen som planförslaget möjliggör innebär att landskapsbilden inte
kommer att förändras avsevärt.

Natur och rekreation
De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippta gräsytor utan
några kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växt- eller
djurlivet negativt.

Förändring av teknisk försörjning
Flera ledningar kommer att flyttas i samband med genomförandet. Ledningar
ska i så hög utsträckning som möjligt förläggas i gata eller allmän platsmark för
att underlätta framtida underhåll. I det område där ledningar kommer att
behöva förläggas på kvartersmark finns markreservat för ledningar (u-område).

Behov av åtgärd mot störning och risk
Skydd mot trafikbuller
I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning tagits fram som visar
på en trafikprognos för planområdet år 2032. Bullerutredningen visar att
riktvärdet 60 dBA ekvivalent överskrids, främst för fasaden som är vänd mot
Stensbergsvägen (se bilder på nästa sida). För att klara kraven i
trafikbullerförordningen krävs att lägenheterna planeras så att minst hälften av
bostadsrummen vetter mot en sida som klarar 55 dBA ekvivalent. Ett alternativ
är också att bygga lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter enligt
förordningen. För att säkra att detta följs införs planbestämmelser i plankartan
som reglerar lägenheternas utformning och lägenhetsfördelning.
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Bild från trafikbullerutredningen som visar bullervärden vid ekvivalent
nivå. Ekvivalent ljuddnivå ligger mellan 60-65 dBA och överstiger
riktvärdet på 60 dBA.

Bild från trafikbullerutredningen som visar bullervärden vid maximal
ljudnivå.

Ammoniakhantering och farligt godsled
Som beskrevs under Nuläge har en riskanalys tagits fram i samband med
detaljplanearbetet. Riskanalysen visar att det är en låg risknivå på de studerade
fastigheterna. Detta gäller såväl samhällsrisk som individrisk. Det finns
riskscenarier på Södra vägen som kan nå planområdet, men sannolikheten för
dessa är så låg att de normalt inte beaktas i samband med samhällsplanering.
Vid ett stort utsläpp, eller risk för ett stort utsläpp, av ammoniak från KLS
Ugglarps kommer ett stort område att kunna utsättas för skadliga
koncentrationer av ammoniak. Även vid ett mindre utsläpp kan
koncentrationer på upp till 300 ppm (riktlinjer som uppdaterades 2016 av MSB
och Socialstyrelsen) uppstå inom 300 meter från utsläppspunkten vid vissa
väderförhållanden. Detta område når till viss del in i planområdet.
Koncentrationerna bedöms inte som en fara för livet och det finns tid för att
sätta sig i säkerhet innan eventuella allvarliga skador skulle uppstå. Inga
åtgärder bedöms nödvändiga för en bostadsbyggnad på Sandås 2:7.
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Beskrivning av planbestämmelser

Allmän platsmark
Nedan redovisas föreslagen användning med en förklarande text.
Gata. Användningen gäller på delar av Stensbergsvägen och vändplanet på
Sandås 2:7. På ytan mellan planområdet och Oljeväxten 1 ska ytan användas
som gång- och cykelväg men ska även kunna nyttjas vid uttryckningsfordon.

Kvartersmark
Inom planområdet regleras användningen av kvartersmarken med:
Bostäder. Hela byggnaden får nyttjas för bostadsändamål.
Möjlighet till centrumverksamhet på entréplan. Detta för att möjliggöra för
centrumverksamheter i framtiden då planområdet ligger centralt.
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Förutom användningen regleras kvartersmarken med egenskapsbestämmelser
gällande omfattning, placering, utformning, mark och utförande.
Utfart får inte anordnas. Utfart och infart till fastigheten ska ske från
vändplanet på Idungatan då det bedöms vara mest lämpligt trafikmässigt.
Angivet värde i kvadratmeter får byggas i byggnadsarea. Detta regleras så att
mindre komplementbyggnader får uppföras på innergården, dock inte större än
80 m2 tillsammans. Detta för att säkerställa de boendes tillgång till innergården
och utomhusvistelse inom fastigheten.
Högsta byggnadshöjd i meter över marknivå. Byggnadshöjden har reglerats för
att kunna passa in i bebyggelseområdet och så att byggnaden ej blir för hög i
förhållande till omgivande bebyggelse.
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter. Högsta nockhöjd regleras så att
byggnaden ej blir för hög i förhållande till omgivande bebyggelse samt för att
säkerställa en upphöjd innergård för de boende på Sandås 2:7.
Marken får ej förses med byggnad. Detta regleras genom markreservat för uområde för att ledningarna ska vara tillgängliga vid behov av ledningsarbeten.
Detta reglerar även byggnadens placering mot Oljeväxten för att säkerställa att
föreslagen byggnad inte påverkar sin omgivning negativt i form av exempelvis
skuggor.
Endast byggnadsdel som innehåller bostadskomplement samt sophantering,
dagvattenanläggning och maximalt fyra bilparkeringsplatser får placeras. Ytan
som får bebyggas med komplementbyggnader är begränsad för att kunna
säkerställa för bland annat parkeringsplatser och tillgång till utomhusvistelse.
Byggnaden ska placeras minst 1 meter och högst 4 meter från GATA
(Stensbergsvägen). Denna placeringsbestämmelse säkerställer att
byggnadskonstruktion kan ordnas inom den egna fastigheten samtidigt som
byggnaden placeras nära Stensbergsvägen för att skapa ett stadsmässigt intryck.
Huvudentré ska anordnas mot GATA (Stensbergsvägen). Anledningen är, som
tidigare beskrivet, att koncentrera rörelsen till gaturummet på Stensbergsvägen
för att skapa trygghet.
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Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar. Detta
regleras för att möjliggöra för centrumverksamhet på entréplan och för att ge
byggnadens fasad mot GATA ett stadsmässigt utryck.
Minst hälften av rummen i varje lägenhet ska vara orienterade mot en
ljuddämpad sida. Lägenheternas utformning regleras för att höga bullernivåer
inte ska påverka framtida boende inom planområdets hälsa negativt.
Utskjutande balkonger får inte anordnas mot GATA i norr. Detta regleras för
att säkerställa byggnadens avstånd mot Oljeväxten 1 samt upplevelsen av ökad
insyn mellan fastigheterna.
Takterrass om minst 75 m2 ska anordnas till utomhusvistelse. Detta regleras
för att säkerställa att boende inom planområdet får tillgång till yta för
utomhusvistelse inom fastigheten.
Norra fasaden i entréplan ska utgöras av 50% genomsiktligt material. Detta
regleras för att säkerställa att fasaden mot norr upplevs som trygg genom att
skapa kontakt mellan planerad bebyggelse och utomhus. Det säkerställer även
en variation av fasadmaterialet som kan bidra till att omgivningen upplevs som
välkomnande.
Inga utskjutande byggnadsdelar får placeras över allmän platsmark. Detta
regleras för att säkerställa att den planerade bebyggelsen påverkar gaturummet
på ett negativt sätt så att otrygga miljöer skapas.
Fasad ska ägnas särskilt stor omsorg avseende gestaltning och ge möjlighet till
visuell kontakt mellan ute och inne. Syftet med denna bestämmelse är att skapa
en god gestaltad miljö och att bottenvåningen ska få en mer öppen karaktär.
Detta för att skapa en upplevd trygg miljö till angränsande ytor.
Dagvattenanläggning som fördröjer angivet värde i kubik dagvatten får
anläggas. Syftet med bestämmelsen är att fastighetsägaren ska ordna
dagvattenhanteringen inom den egna fastigheten och därför möjliggör
detaljplanen för detta.
Maximalt fyra parkeringsplatser får anordnas. Då fastighetens storlek är
begränsad regleras antalet parkeringsplatser som får anordnas på innergården
då de boende även ska ha tillgång till utomhusvistelse.
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Enkelsidiga lägenheter mot Stensbergsvägen ska vara mindre än 35 m2.
Lägenheternas utformning regleras för att höga bullernivåer inte ska påverka
framtida boende inom planområdets hälsa negativt.
I entrévåning ska lägsta våningshöjd vara 3,30 meter. Det är av stor vikt för att
kunna trygga planförslagets syfte för en god gestaltning av bebyggelsen som
bidrar till en trygg upplevd miljö i dess omgivning och för att kunna möjliggöra
för framtida centrumändamål i entréplanet.

Administrativa bestämmelser
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ledningarna som
ligger inom området är allmännyttiga och därav regleras markreservat för dessa
i plankartan.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetiden är 5 år
från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Övriga avtal eller överenskommelser
Markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och LW Fastigheter i
Kalmar AB som ger bolaget ensamrätt att under avtalets giltighetstid förhandla
med kommunen om att köpa den del av Sandås 2:7 inom detaljplanområdet
som avser mark för bostadsändamål. Avtalet reglerar förutsättningarna för den
kommande marköverlåtelsen samt ansvars- och kostnadsfördelningen för
framtagandet och genomförandet av detaljplanen. I markpriset ingår kostnader
för framtagandet av detaljplanen. Bolaget ansvarar för och bekostar de skisser,
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illustrationsplaner och den projektering som behövs som underlag för att ta
fram detaljplanen. Bolaget ansvarar för och bekostar därutöver samtliga byggoch anläggningsåtgärder som berör kvartersmarken och ska också betala
nödvändiga anläggningsavgifter. I samband med att detaljplanen vinner laga
kraft avses köpekontrakt tecknas. I detta köpekontrakt ingår även rutiner för
omhändertagandet av dagvatten inom fastigheten som finns förankrade i
Kalmar kommuns dagvattenpolicy.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet.
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för
respektive område är grafiskt tolkade och ungefärligt angivna.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Ansökan om
lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Fastighetsbildning
Fastighet
Sandås 2:7

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Område1 (ca 1758 m2) ska avstyckas från Sandås 2:7
till en ny fastighet.
På fastigheten som nybildas ska ledningsrätt för
allmännyttiga underjordiska ledningar bildas inom uområde.
Område 2 och 3 blir allmänplatsmark och ska ligga
kvar på Sandås 2:7.

Tigern 7

Servitut för avloppsledning och signalledning
(0880K-09/80.1) till förmån för Tigern 7 och
Vesholmarna 2 ska ligga kvar på gatumarken på
Sandås 2:7.

Vesholmarna 2

Servitut för avloppsledning och signalledning
(0880K-09/80.1) till förmån för Tigern 7 och
Vesholmarna 2 ska ligga kvar på gatumarken på
Sandås 2:7.
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Karta som tillsammans med beskrivning i tabellen ovan visar planens fastighetsrättsliga
konsekvenser.

Tekniska anläggningar
Inom kvartersmarken finns ett område som ska vara tillgängligt för
allmännyttiga underjordiska ledningar.
Tekniska utredningar
I samband med detaljplanen har följande tekniska utredningar tagits fram
översiktlig geoteknisk undersökning (WSP, 2013), miljöteknisk
markundersökning av Stensbergsvägen (DGE Mark och Miljö, 2018),
trafikbullerutredning (Soundcon, 2017), riskanalys (Brand och riskanalys, 2018)
samt PM för dagvatten (Vatten och Samhällsteknik, 2018).

Ekonomiska frågor
Kommunen bedömer att planen är ekonomiskt genomförbar.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser för kommunen, förväntade kostnader och intäkter:
Kostnader
 Plan- och fastighetsbildningskostnader.
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Kostnader för ledningsflyttar samt kostnader för de eventuella åtgärder
som behövs för att göra marken lämplig för sin användning med
avseende på markföroreningar.

Intäkter
 Kommunen får intäkter för försäljning av marken.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och
rättighetshavare
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och övriga berörda:
Kostnader
 Fastighetsägare kommer att bekosta samtliga åtgärder inom
planområdet till följd av planförslaget.


Vid byggnation mot allmän platsmark bekostar exploatöreren/-na
ingreppen och återställning.



Fastighetsägarna har ansvar för anslutning till tekniska
försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna utförs av
Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa.

Intäkter
 Exploatören kommer att få intäkter från lägenheterna och marken
kommer få ett högre värde.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett
särskilt avtal.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av
detaljplanen.
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Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning och bedömt att genomförandet av
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter
behandlas i planbeskrivningen.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen möjliggör för bostäder och centrumverksamhet. Det skapas
därmed möjlighet för en blandning av olika verksamheter på platsen vilket kan
leda till att människor som vanligtvis inte möts träffas.
Detaljplanen möjliggör för ett tillskott av fler lägenheter inom området och
planen är i dag att det ska bli hyresrätter. Det bidrar till fler bostäder till de som
söker denna form av boende som det idag är stor brist på i kommunen.
En ytterligare konsekvens är att detaljplanen ändrar användning på Sandås 2:7
från att vara allmän platsmark (gatuplantering i detaljplan) till att bli
kvartersmark (bostäder och centrumverksamhet). Närboendes tillgång till
rekreation blir därmed mer begränsad. Dock finns det närhet till andra
områden som kan användas i rekreativt syfte och som har ett högre värde.
Trygghet och säkerhet
I verksamhetsplanen för år 2017 är ett delmål att Kalmar ska vara landets
tryggaste residenskommun. Exploateringen kan tänkas bidra till en ökad
upplevd trygghet i området då planen möjliggör för att platsen används av fler
personer och att det då leder till en ökad rörelse av människor i området fler
tider om dygnet. Speciellt Stensbergsvägen kan påverkas positivt eftersom det
då kommer ske mer rörelse i gaturummet av de som inte är bilburna,
framförallt i anslutning till byggnaderna. För personer som väntar på bussen
kan det kännas tryggt att andra människor finns i direkt närhet ifall exempelvis
en olycka skulle inträffa.
Mark- och vattenförhållanden
En negativ konsekvens av detaljplanen är att andelen hårdgjord yta kommer att
öka inom planområdet. Detta leder till att andelen dagvatten som kan
infiltreras naturligt i marken minskar i jämförelse med dagsläget. Detta ställer
krav på fastighetsägaren att ta omhand dagvatten inom den egna fastigheten så
att det idag redan överbelastade dagvattenledningsnätet inte ytterligare belastas.
En annan konsekvens av planförslaget är att det vid genomförandet av planen
antas leda till ett överskott av massor där all massa ej antas kunna återanvändas
inom projektet.
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Stadsbild
Stadsbilden kommer att förändras till att blir mer stadsmässig. Skalan på
bebyggelsen passar väl in i bebyggelseområdet. Bebyggelse kommer närmare
Stensbergsvägen och gröna ytor kommer till viss del att försvinna. Bebyggelsen
blir därmed även tätare och de öppna ytorna i området färre.
Naturvärden
De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av klippta gräsytor utan
några kända speciella naturvärden och bedöms därmed inte påverka växtlivet
negativt.
Tillgänglighet och infrastruktur
Detaljplanen skapar möjlighet för cykelparkering i anslutning till väderskyddad
busshållplatskur, vilket gynnar kollektivtrafikresenärer. Deras tillgänglighet till
området kan därmed konstateras förbättras av detaljplanen.
Stensbergsvägens framkomlighet som utryckningsväg kommer inte att
påverkas av planförslaget.
Service
Detaljplanen möjliggör för fler boende i området vilket innebär större
kundunderlag för service såsom vårdcentral, sjukvård, kollektivtrafik,
dagligvaruhandel, återvinningsstationer med mera. Det innebär även ett ökat
tryck på förskole- och skolplatser i närområdet. Även de gemensamma ytorna
såsom grönområdet, torg, lekplatser och andra mötesplatser kommer att få en
högre belastning vilket kräver mer skötsel.
Detaljplanen möjliggör för centrumverksamheter vilket i framtiden kan bidra
till ett ökat utbud av service, handel, samlingslokaler och andra verksamheter
som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Teknisk försörjning
Planförslaget kommer innebära att flera ledningar behöver flyttas. Det kommer
även innebära en högre belastning på befintliga ledningar. Dagvattnet, som
föreslagen bebyggelse medför, ska dock tas omhand inom den egna
fastigheten.
Störning och risk
En negativ konsekvens av planen är att fler personer kommer att utsättas för
trafikbuller. Bullerutredningen som har upprättats visar på att vissa delar av
byggnaden på fastigheten Sandås 2:7 kommer att utsättas för bullernivåer över
60 dBA ekvivalent ljudnivå. Dock regleras byggnadens utformning så att
riskerna att det ska påverka människors hälsa negativt minimeras.
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Slakteriet KLS Ugglarps AB ger periodvis upphov till lukt i omgivningen. KLS
har dock luktvillkor om att verksamheten inte ska förorsaka luktolägenheter i
omgivningen. Därmed anses inte lukt vara ett bekymmer i denna plan.

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
Riksintressen
Planområdet berörs inte av riksintressen.
Fornminnen
Det finns inga fornminnen inom planområdet eller i anslutning som påverkas
negativt av planförslaget.
Byggnadsminnen
Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet eller i anslutning som
påverkas negativt av planförslaget.
Strandskydd
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område och berörs därav inte av
strandskydd.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium,
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen
för exempelvis bensen.
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Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660).
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Målsättningen var att
alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det
bedömts tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015 har nytt mål satts att
vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha uppnått god ekologisk status. I
förslaget till ny klassning inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig
ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms
främst vara övergödning. Vattnet kommer att släppas till Västra Sjön som idag
bedöms ha måttlig status.

Översiktsplaner
Översiktsplan Kalmar kommun
Enligt den kommunomfattande översiktsplanen (Översiktsplan för Kalmar kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2013-06-07) ligger planområdet inom Kalmar
innerstad. Planförslaget går i linje med översiktsplanen eftersom
översiktsplanen framförhåller att innerstaden ska förtätas med bland annat
bostäder. Översiktsplanen pekar även ut stråket Södra vägen/Folkets park till
Långviken som ett stråk som ska utvecklas.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Det tematiska tillägg till översiktsplanen som berör är Kalmar kommuns VApolicy (Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till översiksplanen, antagen av
kommunfullmäktige 2016-01-25).
I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:


Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.



Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.



Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från
estetisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.



Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan.
Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.



Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska
minimeras, både vad gäller föroreningar och flöden.
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Kommunala program och beslut i övrigt
Belysningsprogram
Kommunfullmäktigte antog i början av 2017 ett belysningsprogram som
inventerat stora delar av Kalmar kommun. Eventuell tillkommande belysningen på
Stensbergsvägen inom gatumark ska utföras enligt de riktlinjer som
belysningsprogrammet föreslår.
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Handläggare

Datum

2019-02-05

Ärendebeteckning

KS 2019/0137

Kommunstyrelsen

Överenskommelse mellan Trafikverket Region
Syd och Kalmar kommun avseende gemensamt
arbets- och förhållningssätt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse mellan Trafikverket
Region Syd och Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt 2019-2022.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Christina Fosnes får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
Bakgrund
Kalmar kommun och Trafikverket Region Syd har sedan 2010 en överenskommelse avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt. Överenskommelsen syftar till att underlätta samverkan och innefattar samordning
angående statliga och kommunala intressen inom trafik- och infrastrukturområdet.
Ett reviderat förslag till överenskommelse för tiden 2019-2022 har nu
gemensamt tagits fram av Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun.

Anette Mellström
kanslisekreterare

Bilaga
Förslag till överenskommelse

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

2019- 2022
ver. 19.01.18

Överenskommelse
mellan
Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun
avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt
Syfte
Denna överenskommelse syftar till att underlätta samverkan mellan Trafikverket Region Syd
nedan kallad Trafikverket och Kalmar Kommun nedan kallad Kommunen.
Överenskommelsen innefattar hur vi samordnar oss sinsemellan angående statliga och
kommunala intressen inom trafik- och infrastrukturområdet.
För god tillgänglighet till staden är nationella och regionala vägar samt järnvägar viktiga
genom att knyta samman länet och regionstäderna Växjö, Karlskrona med Kalmar.
E22 ingår i TEN-T nätet och väg 137 Ölandsleden är en viktig regional väg men båda är även
viktiga för de lokala transporterna till och från staden och mellan de centrala trafikplatserna.
Viktiga målpunkter i Kalmar är Kalmar Centralstation, Linnéuniversitetet, Länssjukhuset
samt ett flertal handelsområden.
Kollektivtrafiken i staden är väl utbyggd och i kombinationen med gång och cykeltrafik
innebär det möjlighet till ett resurssnålt och hållbart resande. Kalmar Öland Airport är viktig
för resande till och från Stockholm samt resor till annat land.
Kalmar hamn är betydelsefull för flera näringar i regionen samt i omlandet. Hamnen är även
betydelsefull som beredskapsfärjeläge om Ölandsbron inte kan trafikeras under längre tid.
Sammantaget innebär detta att vi har behov av ett samarbete som har sin utgångspunkt i ett
transportslagsövergripande synsätt.
Överenskommelsen täcker in följande fokusområden, konkreta projekt/objekt som stöder
nedanstående fokusområden framgår av bilaga 1.

Fokusområden
1. Samhällsplanering för klok användning av transportinfrastrukturen
Ett tidigt deltagande i planeringsprocessen säkerställer att ny bebyggelse, industri- och
handelsetableringar lokaliseras till lämpliga platser. Genom transportsnål stadsplanering kan
många korta bilresor ersättas med promenader eller cykling. Genom framsynt
samhällsplanering ska ny bebyggelse och handel planeras för att stärka kollektiva
trafiklösningar och främja en attraktiv boendemiljö.
Dialogen tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen
Det övergripande målet
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgare och näringslivet i hela landet.

1

Funktionsmålet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa.
2. Funktionellt prioriterat vägnät
Positiv regional utveckling förutsätter att länets aktörer samverkar för att säkra näringslivets
behov av transporter och arbetskraft. Genom dialog mellan Trafikverket, Region Kalmar län
och länets kommuner finns nu samförstånd kring ett övergripande vägnät. På detta vägnät
gäller mycket stor restriktivitet beträffande åtgärder som kan begränsa framkomligheten,
exempelvis nya anslutningar och cirkulationsplatser.
Trafikverket och Kalmar kommun är överens om att värna ett övergripande vägnät som är av
särskilt stor vikt för arbetspendling, näringslivets transporter och tillgänglighet till vitala
samhällsfunktioner. Trafikverket och Kalmar kommun förbinder sig att högprioritera god
förutsägbarhet på detta vägnät. Det ska bland annat beaktas och ges stor tyngd när det gäller:
•
•
•
•
•

Väghållning (standard, vinterväghållning, vid genomförande av ombyggnader med
mera)
Beredskap; störningar prioriteras så att olägenheter minimeras
Planering och förändringar av utformning
Lokalisering av bebyggelse, med bland annat en restriktiv hållning till nya
anslutningar och med hänsyn till byggnadsfria avstånd.
Anslutningar till riksintressen

På det statliga vägnätet inom Kalmar kommun gäller inriktningen för vägarna E22, riksväg 25
och väg 137.
Inom Kalmar stad gäller inriktningen för huvudvägar till de regionalt viktiga målpunkterna;
innerstaden med Kalmar hamn och Linnéuniversitetet, Kalmar Öland Airport och
länssjukhuset.
3. Utveckling av lokal pendling och godstransporter på järnväg och väg
Järnvägarna är viktiga för att kunna forma en större och mer robust arbetsmarknads- och
näringslivsregion i sydöstra Sverige. Inriktningen ska vara att så långt det är möjligt prioritera
och utnyttja järnvägens förmåga att effektivt hantera stora resandevolymer. En utökad
kapacitet på järnvägsnätet kommer att möjliggöra en överflyttning av gods från väg till
järnväg.
Trafikverket har fått regeringens uppdrag att starta en utredning avseende brister på Kust till
kustbanan. Åtgärder för kortare restid mellan Kalmar-Växjö är av väsentlig betydelse för
regionens utveckling. Planeringen för regionaltåg på Stångådalsbanan konkretiseras under
tiden fram till nästa översyn av planerna för transportinfrastruktur. Enkelspåret från Kalmar
Södra och österut har samtidigt en tydlig barriäreffekt i staden, vilken kan förstärkas av
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utbyggd tågtrafik. Utredning kring optimal framtida lokalisering av Kalmar Centralstation
pågår och kommer att slutföras under perioden.
I regionens ambition att förstora de lokala arbetsmarknadsregionerna behöver restiderna
minskas mellan centralorterna. Ett konkret förslag för BRT-stationer längs E22 i Kalmar län
har tagits fram. För Kalmars del berör det E22 både norrut mot Oskarshamn och Mönsterås
och söderut mot Karlskrona och Torsås.

4. Påverkansarbete för att främja hållbara val
Infrastrukturåtgärder får inte avsedd effekt om inte brukarna använder systemet på ett
ansvarsfullt sätt. Respekt för hastighetsgränser, bältesanvändning och nykterhet är nödvändiga
förutsättningar för att minska vägtransporternas negativa konsekvenser. Detta kräver aktiva
insatser, inte bara i form av förbättrad övervakning och teknik, utan även i form av en aktiv
dialog med kommuninvånare.
Insatser för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer måste förmedlas som ett
komplement till fysiska förbättringar. Framför allt inom Kalmar tätort finns trots en mycket
positiv utveckling en potential att minska antalet korta bilresor genom att kombinera fysiska
åtgärder med information och andra styrmedel.
Kalmar kommun åtar sig att fortsatt verka för ökad cykling och ökat kollektivt resande inom
kommunen genom olika former av påverkansarbete.

Finansiering avseende kapacitet och anslutningar på den statliga
transportinfrastrukturen
I samband med större exploateringar ställs nya krav på ny eller befintlig infrastruktur.
Trafikverket har huvudansvar för investeringar i den statliga infrastrukturen och kommunen
för investeringar i den kommunala infrastrukturen. Den som har behov av en ny väg- eller
järnvägsanslutning eller en kapacitetsförbättring måste dock vara beredd att bidra till
finansieringen utifrån vilken nytta som tillfaller respektive part.

Mötesstruktur
•

•
•

Möte mellan Trafikverkets regiondirektör, kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska hållas 1 gång per termin. Trafikverket
initierar dessa möten som bör hållas växelvis hos Trafikverket resp Kommunen.
Möten mellan ansvarig samhällsplanerare och utpekad företrädare i Kommunen bör
hållas regelbundet för att säkra en samordnad planering inom ramen för utpekade
fokusområden.
Kommunen eller Trafikverket har möjlighet att kalla till möten som avser specifika
ärenden där det t ex är angeläget att nå en samsyn med kort framförhållning.

Samverkan
Denna överenskommelse är en reviderad version av tidigare överenskommelse dnr
TRV2010/64352. Överenskommelsen åtföljs av en bilaga. Bilagan innehåller nya och
befintliga områden som Trafikverket och Kalmar kommun har eller kommer att ha samarbete
kring för perioden.
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För genomförande av varje objekt/åtgärd är parterna överens om att det kan behövas särskilda
överenskommelser och avtal som reglerar till exempel kostnadsfördelning,
genomförande/driftansvar, etc.
Kristianstad 2019Trafikverket Region Syd

Kalmar 2019Kalmar kommun

……………………………..
Lennart Andersson
Regiondirektör

……………………………….
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

……………………………..
Andreas Åkerblad
Enhetschef Samhällsplanering

……………………………….
Christina Fosnes
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Rev. 2019-02-26
Kommunstyrelsen

Implementering av barnkonventionen i Kalmar
kommuns verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna planen med åtgärder i
rapporten om implementering av barnkonventionen i Kalmar kommun.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att informera samtliga nämnder om
implementeringsplanen i samband med nämndernas sammanträden.
Bakgrund
Riksdagen har beslutat att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) i svensk lag från och med den 1 januari 2020. Av den
anledningen fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar
och konsekvenser för implementering av barnkonventionen i Kalmar
kommuns verksamheter. I uppdraget ingick även att ta fram en lokal
implementeringsplan och en ekonomisk konsekvensbeskrivning av en sådan
plan.
De åtgärder som föreslås avser fem områden:
• Styrning och ledning
• Organisation och samverkan
• Kommunikation och information
• Bemötande av barn och rutiner
• Utbildning och fortbildning
Till varje åtgärd finns uppgifter om tidsplan och vilken enhet eller motsvarande
som är ansvarig för genomförandet. Vad gäller kostnader förväntas majoriteten
av förslagen kunna rymmas inom befintlig budget. Utbildningar om
barnkonventionen som kräver extern kompetens föreslås genomföras inom
ramen för ett Idéburet offentligt partnerskap med Rädda Barnens Riksförbund,
Region Syd.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│stina.nordstrom@kalmar.se

KS 2018/0986
Stina Nordström
Handläggare social hållbarhet

Bilagor
Förutsättningar och konsekvenser för implementering av barnkonventionen –
implementeringsplan och ekonomisk konsekvensbeskrivning.
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1. Sammanfattning
Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) i svensk lag från och med den 1 januari 2020. Av propositionen 1 framgår att
regeringen anser att det behöver förtydligas att Sveriges konventionsåtagande innebär att
barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig verksamhet och att ett
barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som berör barn och unga. Att
barnkonventionen innebär skyldigheter på statlig och kommunal nivå har enligt regeringen inte
fått tillräckligt genomslag i verksamheterna.
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för
implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter. Därtill ska en lokal
implementeringsplan och en ekonomisk konsekvensbeskrivning av en sådan plan tas fram.
Utredningen har visat att det framför allt inom de verksamheter som huvudsakligen arbetar med
barn och unga finns en medvetenhet om barnkonventionen och barns rättigheter vilket avspeglas
i det dagliga arbetet. Flera exempel finns på hur man arbetar strukturerat för att t.ex. öka barns
delaktighet, minska barnfattigdomen och öka tryggheten. Inom de förvaltningar där barn och
unga är en målgrupp bland flera andra varierar däremot kunskaperna om barn som
rättighetsbärare och vilka krav det ställer på verksamheten. (kap 5).
Det finns utrymme för en tydligare politisk styrning och aktiv uppföljning av barnrättsarbetet.
Även om det i verksamhetsplanerna finns skrivningar kopplat till barns rättigheter är de konkreta
uppdragen till verksamheterna för att garantera att detta uppfylls färre. Ett undantag är kulturoch fritidsnämnden som i det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2015-2018 slår fast att
barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i verksamheterna. (kap. 5).
Verksamheterna har generellt haft svårt att förutspå konsekvenserna av att barnkonventionen blir
lag. Ingen förvaltning kan med säkerhet säga att arbetsbelastningen kommer öka eller att andra
krav kommer att ställas. Däremot uttrycker samtliga förvaltningar att utbildningsinsatser är
nödvändiga. De bör anpassas utifrån respektive verksamhet för att vara relevanta. Även de
förtroendevalda bör få en utbildning om politikens ansvar för att genomföra barnkonventionen.
(kap. 6).
Slutligen har en plan för det fortsatta arbetet tagits fram. Åtgärderna avser fem områden: (kap. 8)
• Styrning och ledning
• Organisation och samverkan
• Kommunikation och information
• Bemötande av barn och rutiner
• Utbildning och fortbildning
Till varje åtgärd finns uppgifter om tidsplan och vilken enhet eller motsvarande som är ansvarig
för genomförandet. Vad gäller kostnader förväntas majoriteten av förslagen kunna rymmas inom
befintlig budget. Om delar av utbildningsinsatsen genomförs med hjälp av extern kompetens
kommer däremot särskilda medel att krävas.
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2. Om rapporten
Samtliga förvaltningar har medverkat i utredningen och redogjort för hur de arbetar med
barnrättsfrågor. Även företrädare för Kalmarhem AB har intervjuats då det är många barn som
bor i deras bostadsbestånd. Därutöver har verksamhetsplaner, årsrapporter och vissa andra
styrdokument gåtts igenom för att se hur barns rättigheter beaktas i dessa.
Kontakter har även tagits med ett antal kommuner för att därifrån hämta inspiration till hur ett
systematiskt och framgångsrikt barnrättsarbete kan bedrivas.
Information om uppdraget har lämnats i samband med ett möte med den centrala
samverkansgruppen den 27 februari.

3. Barnkonventionens artiklar
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Året efter, 1990, anslöt sig Sverige till
konventionen. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Det är artiklarna 1-42 (s.k. sakartiklar)
som ska gälla som svensk lag. Övriga artiklar är av administrativ karaktär som inte påverkar
konventionens innehåll och därför inte ska inkorporeras.
Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper (kortfattad version):
• Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
•

Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnet
bästa.

•

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad.

•

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets
åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

4. Regeringens implementeringsåtgärder
För att barnkonventionen ska få genomslag krävs enligt regeringen en kombination av olika
åtgärder vid sidan av själva inkorporeringen i svensk lag. Regeringen har därför tagit initiativ till
ett paket av olika insatser. Samtliga kommer att redovisas först senare under 2019 och i början av
2020. Det går därför inte att i denna rapport uppskatta vilken effekt åtgärderna kommer få för att
underlätta för kommunens implementering av barnkonventionen.
Det kan tilläggas att något riktat ekonomiskt stöd till kommunerna inte är aktuellt då regeringens
bedömning är att inkorporeringen inte kommer att medföra några ekonomiska eller
administrativa kostnader av betydelse.
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4.1 Vägledning
Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta fram en vägledning som kan utgöra ett stöd vid
tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Syftet är att öka kunskaperna om
barnkonventionen och underlätta för olika aktörer, bl.a. vid rättstillämpningen, genom att
redogöra för hur man metodmässigt kan gå till väga när man tolkar och tillämpar en internationell
konvention. I uppdraget ingår även att utarbeta förslag på hur vägledningen vid behov ska kunna
uppdateras och göras tillgänglig för olika målgrupper. Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2019.
För att få mer information om hur detaljerad vägledningen kommer att bli och hur användbar
den kommer att vara för kommunerna har kontakt tagits med Socialdepartementet 2. Det har
framkommit att vägledningen kommer att vara på en generell nivå utan några rekommendationer
om tolkningar i enskilda ärenden. Samtidigt ska den vara pedagogisk, tillgänglig och anpassad för
alla rättstillämpare. Möten kommer att hållas med relevanta aktörer under arbetets gång, bl.a. med
SKL. I propositionen understryker regeringen att myndigheter på egen hand kan behöva
uppdatera sina riktlinjer och handböcker för sin egen specifika verksamhet.
4.2 Kartläggning av barnkonventionens bestämmelser
Regeringen anser att det är viktigt att följa upp hur lagstiftningen och dess tillämpning stämmer
överens med barnets rättigheter enligt barnkonventionen, utifrån ny kunskap och i takt med att
samhället förändras och utvecklas. Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att
genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med
barnkonventionen. Uppdraget ska redovisas den 15 november 2019.
4.3 Kunskapslyft om barnets rättigheter
För ett effektivt genomförande av barnets rättigheter menar regeringen att det är av betydelse att
höja kompetensen bland olika yrkesgrupper och beslutsfattare inom bl.a. kommuner. Regeringen
har därför gett Barnombudsmannen i uppdrag att under perioden 2017-2019 stödja kommuner
och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala
verksamhetsområden. I uppdraget ingår bl.a. att erbjuda stöd för utveckling av metoder och
arbetsformer, sprida lärande exempel avseende tillämpningen av barnets rättigheter och bidra till
nätverksträffar på regional nivå för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting. Uppdraget
ska redovisas den 30 mars 2020.
Några exempel på stöd från Barnombudsmannen är en serie av webbseminarier som sänts under
2018 samt ett metodstöd för utvecklingsarbete inom förvaltning som heter Barnrättsresan. En del
i Barnrättsresan var konferensen ”Att ta barnrättsarbetet vidare” som arrangerades på flera ställen
i Sverige den 20 november, bl.a. i Vimmerby.

5. Inventering av befintligt barnrättsarbete i Kalmar
kommun
År 2017 fanns det 13 627 barn i Kalmar som var under 18 år vilket motsvarade ca 20 % av
kommuninvånarna 3. Det är 13 627 personer som inte har någon formell makt eller rösträtt och i
mångt och mycket är utlämnade till det inflytande som vuxna bjuder in till för att garantera att
deras rättigheter blir tillgodosedda.

2
3

Telefonsamtal med departementsekreterare Sara Philipson, Socialdepartementet, 2018-10-11.
2017-12-31. Källa: SCB.

5

6 (34)
För att få en överblick över barnrättsarbetet i Kalmar kommun har intervjuer genomförts med
företrädare för samtliga förvaltningar samt Kalmarhem AB. Med barnrättsarbete avses allt arbete
som görs för att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det kan t.ex. vara vissa
handläggningsrutiner för bedömning av barnets bästa, checklistor för att påminna om
barnrättsperspektivet eller särskilda forum för att fånga upp barns synpunkter i frågor som berör
dem.
Här redovisas vad som framkommit vid samtalen samt vid en genomgång av de senaste årens
verksamhetsplaner, årsrapporter och vissa andra styrdokument.
Sammanfattande iakttagelser:
• Inom de verksamheter som huvudsakligen arbetar med barn och unga finns en
medvetenhet om barnkonventionen och barns rättigheter vilket avspeglas i det dagliga
arbetet. Flera exempel finns på hur man strukturerat arbetar för att t.ex. öka barns
delaktighet, minska barnfattigdomen och öka tryggheten.
•

Bland de förvaltningar där barn och unga är en målgrupp bland andra varierar
kunskaperna om barns rättigheter och hur barnkonventionen ska tillämpas inom
verksamheten. Vissa är angelägna om att fånga upp och omhänderta barns rättigheter
medan andra av olika anledningar (kostnadsskäl, kunskapsbrist, tidsbrist) inte har
prioriterat detta.

•

Det finns utrymme för en tydligare politisk styrning och aktiv uppföljning av
barnrättsarbetet. I verksamhetsplanerna finns skrivningar kopplat till barns rättigheter
men de konkreta uppdragen till verksamheterna för att garantera att detta uppfylls är
färre. Ett undantag är kultur- och fritidsnämnden som i det kultur- och fritidspolitiska
programmet för 2015-2018 slår fast att barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i
verksamheterna.

•

Under åren 2014-2015 genomfördes en omfattande utbildningsinsats kring
barnkonventionen för alla som på daglig basis kom i kontakt med barn och unga (ca
2 300 medarbetare).

•

Sedan 2010 finns ett ungdomsombud i kommunen med uppgiften att fungera som en
länk ut till unga i Kalmar kommun, bland annat genom att samordna och stödja
barnpaneler samt arbeta med ungdomsforum och ungdomsinitiativ.

•

Det finns ingen samordnande funktion för barnrättsfrågorna i kommunens
verksamheter.

•

Barnkonventionen uppmärksammas på olika sätt men ytterligare insatser kan behövas
för att barn och vårdnadshavare ska ha kunskap om barns rättigheter.

•

Den s.k. barnchecklistan som syftar till att införliva barn- och ungdomsperspektiv i
samtliga verksamheter används inte systematiskt.

•

Flera exempel finns från olika verksamheter på hur man hittat former för att främja
barns och ungas delaktighet, t.ex. barnpaneler, elevpaneler och elektroniska
medborgardialoger.
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•

Den målgruppsanpassade informationen från kommunen på kalmar.se till de unga
invånarna är mycket begränsad. Detsamma gäller information till personer med någon
form av funktionsnedsättning.

•

År 2006 och 2010 togs ett separat barnbokslut fram för att öka kunskapen om och
synliggöra barns och ungdomars livssituation i kommunen.

5.1 Förvaltningar och bolag
Kommunledningskontoret
Under kommunledningskontoret finns enheter som arbetar dels mot kommunens förvaltningar,
bolag och den politiska ledningen, dels mot allmänheten.
Vid kommunledningskontoret bedrivs det strategiska arbetet inom social hållbarhet. Som ett led i
det arbetet tas vart fjärde år ett välfärdsbokslut fram som ska ge en samlad bild av invånarnas
livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. I välfärdsbokslutet beskrivs bl.a. barns och ungas
uppväxtvillkor och demokratiska delaktighet. Vid två tillfällen, 2006 och 2010, togs ett separat
barnbokslut fram för att öka kunskapen om och synliggöra barns och ungdomars livssituation i
kommunen men det görs inte längre.
Trygghetsfrågorna är ett område som det finns specifika mål och uppdrag kring. En del i arbetet
för att öka tryggheten är de trygghetsvandringar som genomförs i samarbete med olika aktörer,
bl.a. Polisen, förebyggande teamet (socialförvaltningen) och mark och trafik (SBK). Syftet är att
boende (inkl. barn och unga) får ge sin bild av hur de upplever området kvällstid med fokus på
åtgärder inom belysning och framkomlighet för att öka tryggheten.
Kalmars lokala brottsförebyggande råd arbetar också på olika sätt för att öka tryggheten bland
kalmarborna. Barn och ungdomar är en grupp som både i hög utsträckning är utsatta för brott,
och som även begår brott. Samarbetet med skolorna är därför viktigt och gymnasieförbundet
ingår i rådet.
Det strategiska folkhälsoarbetet ligger under kommunledningskontoret. Mycket av det arbete som
görs kan relateras till barns rättigheter, t.ex. artikel 33 om att barn ska skyddas från olaglig
användning av narkotika. Inom kommunen finns två nätverksgrupper mot droger som vänder sig
till högstadie- respektive gymnasieskolor. Grupperna består bl.a. av skolsköterskor, kuratorer och
rektorer. Även representanter från Polisen, förebyggande teamet och ungdomshuset UNIK finns
med. Arbetet samordnas av folkhälsosamordnaren. Vartannat år får elever i årskurs 8 och
gymnasiets andra årskurs svara på en enkät om sina alkohol-, narkotika- och tobaksvanor. Ett
drogpolitiskt program har tagits fram för perioden 2016-2020. Ett av målen är att andelen flickor
och pojkar som använder narkotika ska minska. Satsningar görs även på att erbjuda drogfria
aktiviteter under ungdomars s.k. riskkvällar. Sedan tio år tillbaka arrangeras det drogfria
evenemanget Fullt ös på Valborgsmässoafton som vänder sig till ungdomar på högstadiet och
gymnasiet.
Föräldrar och vårdnadshavare har enligt barnkonventionen rätt till stöd för att kunna fullgöra sitt
ansvar för barns uppfostran och utveckling (art. 18). I kommunledningskontorets
verksamhetsplan för 2019 finns ett uppdrag om att i samverkan med berörda verksamheter och
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lokala aktörer kartlägga tillgången till evidensbaserat föräldraskapsstöd i Kalmar samt identifiera
ev. förbättringsinsatser.
Inom verksamheten arbete och välfärd ryms området flykting och integration. Det är en öppen
verksamhet dit nyanlända kan vända sig för stöd och hjälp som berör bostad, skola och andra
samhällsfrågor. Även om enheten träffar främst vuxna händer det att de kommer i kontakt med
barn om hela familjen kommer på besök tillsammans. Enheten har också hyresvärdsansvar för de
lägenheter som hyrs ut till nyanlända vilket är ett annat tillfälle att möta barn. Flera av
medarbetarna är utbildade socionomer med en bakgrund inom socialförvaltningen. Därför är de
vana vid att jobba med barns bästa för ögonen utan att nödvändigtvis koppla det till
barnkonventionen. Om det vid kontakt med en familj uppstår en oro för barnens situation finns
det rutiner inom enheten för hur en anmälan till socialförvaltningen ska göras.
Inom verksamheten arbete och välfärd ryms också arbetsmarknadsenheten som har det
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som antingen har slutat grundskolan utan att gå
vidare till gymnasiet, eller hoppat av gymnasiestudierna. Då erfarenheter visar att det är en grupp
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket kan leda till stora sociala problem längre
fram, jobbar enheten med att motivera dem till att återuppta sina studier eller påbörja någon
annan form av sysselsättning.
Kommunikationsenheten uppger att de främst är utförare av kommunikationsuppdrag utifrån
beställningar från förvaltningarna. Vissa förvaltningar har även egna kanaler för att sprida
information till barn och unga, t.ex. UNIK. Inom utbildningsförvaltningen är traditionella
veckobrev med information till elever och vårdnadshavare vanligt. Riktad information till barn
och unga tas fram bland annat i samband med evenemang eller lov. Då används de befintliga
kanalerna, t.ex. kalmar.se, Facebook, Instagram och annonsering i bussar. Även kanaler som
Snapchat har testats. Bedömningen är att det centralt inte finns tillräckliga resurser för att starta
ett sådant officiellt konto. Eftersom det inte finns resurser för att skapa nya kanaler till barn och
unga så målgruppsanpassar man i stället kommunikationen i de kanaler som står till buds.
När det kommer till information som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar är
den begränsad. På kommunens webbplats finns få, om några, texter skrivna på lättläst svenska. I
kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2019 framgår emellertid att det är majoritetens
inriktning att påbörja utvecklingen av en lättläst version av kommunens webbplats. Ett sätt att
öka tillgängligheten skulle vara att jobba mer med film, rörliga bilder och teckenspråk. En hel del
filmer har också producerats med mycket gott resultat när man mäter interaktionen. Resursbrist
och enskilda förvaltningskrav har gjort att filmandet tvingats prioriteras ned.
En förekommande arbetsuppgift inom landsbygdsutvecklingen är att besöka byalag runt om i
kommunen för att föra en dialog. Då framförs ofta förslag på insatser som rör barnen på
landsbygden, t.ex. säkra skolvägar, lekplatser och skolskjutser. Mötena hålls på kvällstid och det är
sällan några barn eller ungdomar som närvarar. För att nå ut till den målgruppen skulle ett
alternativ kunna vara att möta dem i skolan men det är inget som har övervägts.
Upphandlingsenheten arbetar på flera sätt för att säkerställa barns rättigheter. En del innebär att
garantera att kommunens leverantörer uppfyller de krav som ställs i FN:s barnkonvention och
ILO:s kärnkonventioner om bl.a. barnarbete. Det handlar också om att se till att det som
kommunen köper in ska främja en god hälsa och inte utsätta barn för några risker.
Arbetet utgår ifrån en nyligen uppdaterad upphandlingspolicy som omfattar alla typer av
upphandlingar. I policyn anges att kommunen ska medverka till ett hållbart samhälle som präglas
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av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Det som
kommunen köper in ska främja en god miljö och en god hälsa lokalt och globalt. Särskild hänsyn
ska tas till barn och unga. Av de tillhörande riktlinjerna framgår att vid alla upphandlingar
kopplade till miljöer där människor vistas ska hänsyn tas till kortsiktig och långsiktig hälsa. Barns
och ungas miljöer är särskilt prioriterade. Upphandlingarna ska bidra till att skapa en så giftfri
förskola och skola som möjligt.
För att underlätta en hållbar upphandling finns en checklista som stöd. Den kan vara till hjälp för
att i samband med varje upphandling se vilka krav och avtalsvillkor som man bör vara särskilt
uppmärksam på att få med.
Då det är omöjligt för enheten att göra egna kontroller av leverantörer i andra länder har
kommunen sedan flera år tillgång till SKL Kommentus Hållbarhetskollen. De ansvarar för
uppföljning av processer och rutiner hos avtalsleverantörer genom att genomföra både
kontorsrevisioner i Sverige och därefter kontroller på fabriker runt om i världen.
Kultur- och fritidsförvaltningen
I det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2015-2018 slås fast att barn och ungdomar är en
prioriterad målgrupp i verksamheterna. Det betyder att all verksamhet, även den som riktar sig
mot en bredare målgrupp, ska ha ett särskilt fokus på barn och unga. Ett exempel är att det vid
stadsbiblioteket finns särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier med särskilt ansvar för att
utveckla bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet.
Att det i ett strategiskt dokument slås fast att barn och unga är en prioriterad målgrupp är en stor
fördel enligt förvaltningen. Nämnden vill ha en uppföljning av hur man arbetar för att uppfylla
detta vilket därmed ställer krav på verksamheterna. Dessutom är förvaltningen på gång med att
börja arbeta enligt modellen ”kloka beslut”. Det innebär en försäkran om att man inför alla beslut
som tas av nämnden har beaktat jämställdhets- tillgänglighets- och barnperspektiven. Det är
något som är efterfrågat från nämnden och som förvaltningen därför kommer att utveckla under
den kommande valperioden.
Inom kommunen finns sedan 1997 ett ungdomsombud. Tjänsten var först placerad vid
kommunledningskontorets dåvarande utvecklingsenhet men sedan 2013 hör funktionen till
kultur- och fritidsförvaltningen. I samband med detta tillkom en uppgift i kultur- och
fritidsnämndens reglemente, nämligen att stärka barns och ungdomars inflytande i samhället.
Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. I uppdraget
ingår att fånga upp och tillvarata barns och ungdomars intresse i kommunen, bland annat genom
att samordna och stödja barnpaneler samt arbeta med ungdomsforum och ungdomsinitiativ.
Ett exempel på hur förvaltningen arbetar med ungas delaktighet och inflytande i praktiken är
barnpanelerna. Det är ett unikt koncept som kommunen har vidareutvecklat utifrån ett nationellt
projekt om hur unga kan möta beslutsfattare. I barnpanelen ingår barn från förskoleklass upp till
årskurs 6. Panelen träffas vid två tillfällen. Det första mötet sker i skolan där samordnaren
tillsammans med lärare och elever har bjudit in flera politiker och tjänstepersoner för att
presentera den förändring som eleverna vill få stånd (t.ex. nya nät i fotbollsmålen). Vid behov tar
ungdomsombudet ytterligare kontakt med fler tjänstepersoner som kan tänkas vara berörda av
ärendet (t.ex. från serviceförvaltningen) och de deltar sedan vid den andra träffen som i bland
äger rum i stadshuset. Vid detta möte presenteras kommunens svar på elevernas önskemål och
det blir möjlighet för eleverna att ställa frågor och få en inblick i hur beslut fattas. Vid det andra
mötet deltar också alltid politiker.
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För äldre ungdomar mellan 13 och 25 år finns Kalmars ungdomsråd. Det är ett forum för att öka
ungdomars delaktighet och inflytande och som stöds av ungdomsombudet.
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett annat sätt att ta reda på
hur situationen för unga ser ut i Kalmar. Den senaste genomfördes hösten 2018 och vände sig till
elever i årskurs 8 samt elever som går andra året på gymnasiet.
Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen uppger att man har en mycket begränsad kontakt med barn och unga
under 18 år då verksamheten är inriktad mot äldre omsorgstagare. De tillfällen då barn kommer i
kontakt med omsorgen är som anhöriga, framför allt barnbarn. Det handlar då om barn som
besöker den närstående vid ett äldreboende, eller i en bostad där hemtjänst finns.
Teoretiskt sett finns en möjlighet att ett barn under 18 år är omsorgstagarens enda anhöriga, men
det barnet skulle då vara ett ansvar för socialförvaltningen och inte omsorgsförvaltningen.
Enligt omsorgsförvaltningen är barnkonventionen och barns rättigheter inget som har diskuterats
inom verksamheterna även om man försöker tänka på barns behov som anhöriga när det t.ex.
gäller möjlighet att besöka äldreboenden.
Samhällsbyggnadskontoret (SBK)
Samhällsbyggnadskontoret kommer i kontakt med barn på så sätt att barn och unga är en
målgrupp bland flera andra i SBK:s verksamhet. Att tänka på hur de olika målgrupperna berörs
och vilka krav som bör ställas för att uppfylla deras behov är en del i professionen.
En ny handlingsplan för medborgardialog har nyligen fastställts. Syftet är att dra upp riktlinjer för
hur förvaltningens olika enheter kan arbete med medborgardialoger. För att få in ett så bra
beslutsunderlag som möjligt från medborgardialogen är det viktigt att alla invånare i kommunen
får tillfälle att yttra sig, även barn och unga. För att säkerställa detta har ett jämlikhetsperspektiv
inkluderats i checklistan för respektive dialogforum.
SBK har tagit fram tre olika typer av medborgardialoger som ska utvärderas längre fram för att
avgöra vilken eller vilka man kommer att fortsätta med. En variant är att använda sig av en digital
plattform för att nå de grupper, t.ex. barn och unga, som normalt sätt inte infinner sig vid ett
traditionellt samrådsmöte. Av handlingsplanen framgår också att en utvärdering ska göras efter
varje avslutad dialog. En faktor som utvärderas är deltagarnas ålder.
SBK samarbetar även med andra förvaltningar i projekt som rör barn och unga. Ett kommande
EU-projekt som görs tillsammans med utbildningsförvaltningen handlar om hur barn och unga
ska kunna cykla och gå till skolan på ett säkert sätt.
Det faktum att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag uppges inte innebära några större
förändringar för verksamheten. Att arbeta med målgruppen barn och unga är som tidigare
nämnts något som redan görs i dag och något de gärna framhåller som roligt och givande.
Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningens verksamhet är mångfacetterad och rör i flera fall barn på ett indirekt sätt.
Här ryms driften av lekplatser, skollokaler och sporthallar samt skötsel av motionsspår, parker,
grönområden och cykelbanor. Till detta kommer de direkta kontakter med barn som vissa
anställda har i samband med lokalvård i skolor och förskolor, samt i skolbespisningen. Därutöver
kan nämnas projektet ”kustdetektiverna” som leds av förvaltningens projektledare för kustmiljö.
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Där ges skolklasser möjlighet att undersöka vattenkvaliteten i ett närliggande vattendrag och få
information om vad som finns i Östersjön, hur övergödning påverkar vattnet m.m.
Serviceförvaltningen är i mångt och mycket en utförare av beställningar från andra förvaltningar
och bolag. Som exempel kan nämnas att utbildningsförvaltningen räknar ut hur många frukostoch lunchportioner som ska serveras till förskolor och skolor under ett läsår, och därefter får
serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram varierad och näringsrik kost för den avsatta summan.
En kostpolicy finns för förskola, skola och fritidshem som omfattar både vilka krav som ska
ställas på själva maten och hur en trivsam måltidsupplevelse uppnås.
Vid internrevisionen våren 2018 var barnkonventionen med som en kontrollpunkt. Därefter har
förvaltningen jobbat med att sprida information till de olika verksamheterna om
barnkonventionen och den kommande inkorporeringen i svensk lag, t.ex. genom Servicebladet
som delas ut till alla anställda.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen, och särskilt verksamhetsområdet barn och familj, är en av de förvaltningar
som har direkt kontakt med barn i sin verksamhet. Inom barn och familj ryms flera olika
verksamheter, bl.a. mottagning och utredning, öppenvårdsinsatser, placering på HVB och
stödboende, familjehem, familjecentraler och insatser för ensamkommande barn och unga.
Bland medarbetarna inom barn och familj finns en upparbetad vana att i det dagliga arbetet sträva
efter att tillgodose barns rättigheter, även om man inte nödvändigtvis tänker att det är just
barnkonventionens artiklar som ska tillämpas. Man jobbar enligt modellen BBiC (barns behov i
centrum) men har tagit fram en egen variant av den triangel som beskriver barnets behov som är
mer barnvänlig och innehåller bilder.
För att socialtjänstens insatser ska ge resultat och inte bli tandlöst betonas vikten av samverkan
med flera av de aktörer som möter barn och unga, t.ex. skolan, landstinget och polisen. Tidiga
insatser är också viktiga ur ett förebyggande perspektiv. Ett exempel är samarbetet med
landstinget på familjecentralerna med att utbilda nyblivna föräldrar. Familjecentralerna är också
viktiga för att fånga upp tidiga signaler på brister i föräldraskap.
Södermöre kommundelsförvaltning
Inom kommundelsförvaltningen är det den pedagogiska verksamheten samt kultur- och
fritidsverksamheten som har koppling till barn och ungdomar.
I skolan är klassråd och elevråd inarbetade forum där eleverna har möjlighet att föra fram sina
synpunkter och vara med och påverka. Utöver detta arrangeras varje år en barnpanel på någon av
skolorna inom kommundelen. Vid ett första möte på skolan får eleverna formulera frågor som de
vill diskutera med politikerna vilket görs när ordförande och vice ordförande i
kommundelsnämnden kommer till skolan för en öppen debatt och dialog. En viktig del är den
återkoppling som senare görs till eleverna om hur de synpunkter som fördes fram kommer att
hanteras.
Kommundelsförvaltningen har ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen. Genom den
förvaltningen har man fått ta del av det utbildningsmaterial som finns för skolorna om
barnkonventionen.
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Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen framhåller att förvaltningens dagliga arbete sedan länge bedrivs i
enlighet med barnkonventionen. Det finns ett starkt stöd för detta i verksamheternas
styrdokument, t.ex. skollag och läroplaner, där det tydligt slås fast att barn och elever ska ges
inflytande över utbildningen vilket överensstämmer med artikel 12 i barnkonventionen. Alla
portalartiklar 2, 3, 6 och 12 framgår tydligt i läroplaner för förskolan och skolan.
Barns möjlighet till delaktighet är starkt etablerat och det finns flera olika former för detta. Några
exempel är elevråd och kostråd där graden av inflytande ökar med ålder. Som komplement till
den formella delaktigheten i form av elevråd etc. ges det samtidigt utrymme för en informell
delaktighet när barn får vara med och forma undervisningen i viss grad utifrån gällande
styrdokument.
Ett annat forum för inflytande är elevpanelen som träffas några gånger per år. Elevpanelen är ett
tillfälle för möten mellan elevrådsordföranden och politiker i utbildningsnämnden. Syftet med
dialogen mellan elever och politiker är att
• fördjupa kunskapen om vardagsarbetet i skolan.
• bredda underlaget för framtida beslut.
• öka insikten och förståelsen kring de arbetsinsatser som medarbetarna gör.
• förbättra överblicken över verksamheten, vad gäller kapacitet och utvecklingsbehov.
• följa upp redan beslutade insatser i utbildningspolitiska programmet utifrån
utbildningspolitiska visionen.
• följa upp utvecklingsarbetet utifrån verksamhetsuppdraget.
Exempel på frågor som diskuterats är hur skolarbetet kan utformas så att barn får lust att lära sig
mer, samt betydelsen av studiero på lektionerna. Erfarenheterna har visat att det finns ett stort
intresse från eleverna att delta och politikerna upplever det som värdefullt att få en direktkanal till
eleverna. Samtidigt blir det en praktisk lärprocess för eleverna hur en politisk organisation och
beslutsfattande fungerar.
Ett annat sätt att påminna om att barn och ungdomars perspektiv ska finnas med i
handläggningen av ärenden är genom utformningen av förvaltningens tjänsteskrivelse. Där
framgår det genom en särskild rubrik att handläggaren ska bedöma om förslaget innebär negativa
konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Under åren 2014 – 2015 genomfördes en omfattande utbildningsinsats inom hela förvaltningen.
Samtliga medarbetare deltog i en grundläggande utbildning om barnkonventionens innehåll och
betydelse (se 5.3). Därefter har ett fördjupningsmaterial tagits fram som skolorna kan använda på
ett sätt som passar varje enhet bäst, t.ex. i samband med arbetsplatsträffar eller
verksamhetsplanering. Förvaltningen poängterar att det bästa resultatet nås om verksamheterna
jobbar med konventionen kontinuerligt, i stället för att göra allt på en gång och därefter inget alls
under långa perioder.
Ett annat sätt att återkommande uppmärksamma barnkonventionen på är genom samarbetet med
föreningen Barnens Träd. Föreningens grundare Jonas Paulman är en av de personer som staten
konstaterat utsatts för varnvård inom den sociala barnavården. För att uppmärksamma barn och
vuxna på barnens rättigheter enligt barnkonventinonen cyklar han runt i Sverige och planterar
träd i samarbete med föreningar, företag och kommuner. Vid varje träd placeras även en skylt
med text om barns rättigheter enligt barnkonventionen.
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Ett antal träd har planterats vid skolor och förskolor inom Kalmar kommun. Det senaste
planterades 2018 på förskolan Svärdsliljan. Enligt utbildningsförvaltningen är trädplanteringen ett
bra tillfälle för skolor och förskolor att i samband med undervisningen lyfta fram innehållet i
barnkonventionen och de rättigheter den innebär för barn och unga.
År 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om budgetmålet att barnfattigdomen ska minska och
en handlingsplan för att minska barnfattigdomen togs fram. För att nå målet har bl.a. åtgärder
vidtagits för att garantera att skolan i praktiken är avgiftsfri. Varje skola har därför numera
tillgång till ett basutbud för utlåning av utrustning som behövs i samband med aktiviteter som
anordnas av skolan.
Utöver detta poängterar förvaltningen att mycket arbete görs för att på olika sätt kompensera för
de olikheter som finns och underlätta för barn från skilda studiemiljöer att klara av skolan.
Fokustid erbjuds 1-2 gånger/vecka vid samtliga kommunala grundskolor. Då finns det möjlighet
att i anslutning till skoldagen få tillgång till en lugn lärarledd studiemiljö för t.ex. läxhjälp. Det är
även ett tillfälle för barn med särskilt intresse för ett visst ämne att fördjupa sig ytterligare utöver
vad den schemalagda skoltiden ger utrymme för.
Dessutom anordnas lovskola för de elever som under loven vill eller behöver gå i skolan för att
koncentrera sig på ett antal ämnen för att nå högre resultat eller förbättra möjligheterna att nå
kunskapsmålen. Alla kommunerna är numera skyldiga att erbjuda lovskola men Kalmar kommun
har erbjudit lovskola även innan det lagstadgades i skollagen.
Kalmarhem AB
Inom Kalmarhem är det framför allt bovärdar och entreprenörer som kommer i kontakt med
barn i samband med besök i bostäderna. Det förekommer att de möts av hyresgäster som lever i
misär och då är rutinen att det anmäls till bosamordnaren inom Kalmarhem som i sin tur har en
upparbetad kontakt med socialförvaltningen som går vidare med ärendet. I de fall som hittills har
upptäckts har det aldrig varit barn involverade.
Hos Kalmarhem erbjuds hyreskontrakt strikt utifrån kötid, några undantag med hänsyn till
särskilda behov för barnfamiljer görs inte. Det går heller inte att vända sig till Kalmarhem vid
behov av akut boende, i stället är man hänvisad till socialförvaltningen.
Om avhysning av en hyresgäst är aktuellt tas en kontakt med socialförvaltningen som får
undersöka om det finns barn som skulle bli berörda. I sådana fall avbryts alltid avhysningen.
Vad gäller projektering och byggnation av nya bostäder så uppges det vara väldigt regelstyrt och
något uttalat barnperspektiv finns inte. Önskemål kommer ofta från kommunledningen om hur
många och vilken typ av bostäder som ska byggas. Därefter finns det standarder för bl.a. hur
många parkeringsplatser för bil och cyklar som ska finnas och att det ska finnas lekplatser och
möjlighet för rekreation. Detsamma gäller vid ombyggnation av lokaler, inte heller här görs det
utifrån ett barnperspektiv. I stället utgår man från hur många som ska vistas i t.ex. kvarterslokalen
och sedan görs de anpassningar som behövs av ventilation, brandskydd m.m.
5.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsplan
I kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget för åren 2016, 2017, 2018 och 2019 finns ett
antal återkommande skrivningar kopplat till barns rättigheter, bl.a. följande:
•

Barnfattigdom ska bekämpas med alla tillgängliga medel.
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•
•
•
•
•

Inom stöd och social omsorg ska barnens bästa alltid vara i fokus och barnperspektivet
säkras även om insatserna i första hand riktar sig till vuxna.
Nya bostadsområden som byggs ska vara barnanpassade.
Fortsätta arbeta för giftfria miljöer med särskilt fokus på barn.
Inkluderande arenor för unga hbtq-personer.
Effektivisera samverkan kring stöd till unga som hamnat i eller riskerar hamna i en
kriminell livsstil.

I vissa fall är skrivningarna kopplade till konkreta uppdrag till nämnderna.
5.3 Utbildning om barnkonventionen
I kommunfullmäktiges budgetdokument för 2013 framhölls att barnkonventionen ska genomsyra
allt beslutsfattande. Ett av de fastslagna målen inom området barn och ungdomar var att samtlig
personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar under åren 2013-2015
skulle nås av utbildning kring barnkonventionen. Även politikerna skulle omfattas av
utbildningen.
För att nå målsättningen genomfördes under åren 2014-2015 en omfattande utbildningsinsats
riktad mot dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och
fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. Sammantaget omfattades över 2 300 anställda av
utbildningen. Även inom Södermöre kommundelsförvaltning genomfördes utbildningar för den
personal som arbetade direkt med barn och ungdomar med hjälp av extern aktör. Det sista
föreläsningstillfället gavs för ledamöterna i kommunfullmäktige.
Utbildningarna fokuserade på att ge grundläggande kunskaper om barnkonventionens
huvudartiklar och implementeringsartiklar. För att inte bryta det ordinarie arbetet genomfördes
utbildningarna i samband med ordinarie kompetensutvecklingstillfällen, som t.ex.
arbetsplatsträffar, temadagar och lärarmöten.
Efter avslutad grundutbildning tog dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen fram ett
fördjupningsmaterial för skolpersonal. Tanken är att det ska ge möjlighet för medarbetare inom
förskola, skola och fritids att reflektera och diskutera i det fortsatta arbetet med
barnkonventionen, t.ex. i arbetslag och på arbetsplatsträffar.
Utbildningarna planerades och genomfördes av kommunens ungdomsombud i samarbete med en
tjänsteperson vid dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen. Inför utbildningsinsatsen gick de
båda en heldagsutbildning om barnkonventionen och dess tillämpning i offentlig verksamhet
arrangerad av Rädda Barnen.
Någon beräkning av kostnaden för utbildningarna gjordes inte. Då utbildningen genomfördes
internt inom kommunen i egna lokaler handlade det framför allt om alternativkostnader för den
tid det tog för utbildarna att förbereda och genomföra utbildningarna samt den tid de anställda
deltog i utbildningen i stället för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Något extra anslag
tillfördes heller inte verksamheterna för att kunna genomföra utbildningssatsningen.
Ungdomsombudets egen budget användes för de kostnader som tillkom.
Ett annat fullmäktigemål var att barn och ungdomar skulle vara delaktiga i arbetet med
barnkonventionen. För att tillgodose detta gjordes flera olika insatser. Bland annat inleddes ett
samarbete med Rädda Barnen som resulterade i att samtliga förskoleklasser under en treårsperiod
fick se en Pettson och Findus-teater i Kalmarsalen och därefter diskutera barnkonventionen
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utifrån föreställningen. Unicefs skolmaterial ”Barnkonventionen i en låda” tillhandahölls också
för samtliga lärare som stöd vid övningar med eleverna.
5.4 Barnchecklista
År 1999 fastställdes en barnchecklista för alla nämnder, förvaltningar och bolag inom Kalmar
kommun. Den har reviderats vid några tillfällen, senast 2012. Checklistan är till för att:
- fungera som tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning och bolag,
- införliva barn- och ungdomsperspektivet i samtliga av kommunens verksamheter samt
- nå bättre och mer väl underbyggda beslut.
Av checklistan framgår att den ska användas inför ett ställningstagande, vägval, bedömningar,
resonemang eller beslut. De frågor som ställs är tänkta att vara till hjälp för att fatta beslut ur ett
barnrättsperspektiv. Frågorna rör barnkonventionens fyra huvudprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12)
samt artikel 23 om rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Svaren ska dokumenteras och
ansvarig handläggare anges.
Ett par förvaltningar har svarat att checklistan är väl känd hos medarbetarna och används inför
beslut. Majoriteten av förvaltningarna uppger dock att barnchecklistan av olika anledningar inte
används på det sätt som är avsett. Vissa känner över huvud taget inte till dokumentet. Andra
tycker att checklistans utformning inte känns naturlig att använda för deras typ av verksamhet.
Några menar att det viktigaste är att man på ett tidigt stadium i beredningen identifierar och
beaktar de olika aspekter som ska tas hänsyn till, oavsett om checklistor används eller inte. Flera
påpekar svårigheten med att i beredningen av ett ärende administrera flera checklistor som rör
olika områden.
Ungdomsombudet på kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för dokumentet är medveten
om att checklistan inte används i den utsträckning som man kunde önska. Tankar finns om att i
stället ta fram en mer användarvänlig webbaserad version där man lotsas fram till de frågor som
är relevanta för respektive verksamhet.

6. Inventering av lokala förutsättningar för
implementering av barnkonventionen
Sammanfattning:
• Förvaltningarna har generellt haft svårt att förutspå om handläggningstiderna
kommer att öka när barnkonventionen blir lag. Vissa verksamheter uppger att
implementeringen av barnkonventionen inte kommer att ha någon inverkan på
deras arbete. Andra menar att de redan i dag jobbar utifrån ett
barnrättsperspektiv och därför inte tror att någon större förändring kommer att
bli aktuell.
•

Yttranden i rättsprocesser ingår redan i dag i socialförvaltningens arbete. Det
finns en möjlighet att antalet överklaganden kan bli fler men osäkerheten är stor.
Övriga förvaltningar ser det inte som troligt att de kommer att bli berörda i
någon rättsprocess, och om det ändå skulle inträffa så kan det hanteras inom
ramen för det arbete som görs i dag.

•

Samtliga förvaltningarna uttrycker att utbildningsinsatser är nödvändiga inför att
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barnkonventionen blir lag. Utbildningarna bör i stor utsträckning
verksamhetsanpassas för att vara relevanta. Även de förtroendevalda bör få en
utbildning om politikens ansvar för att genomföra barnkonventionen.
•

Med hänsyn till kommunens storlek och de väl upparbetade kontakterna mellan
förvaltningarna väntas inte några samordningskostnader uppstå med anledning
av inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag.

6.1 Statskontorets bedömning av konsekvenser för den kommunala nivån
Av uppdragsbeställningen framgår att deluppdraget att inventera de lokala
förutsättningarna för ett systematiskt barnrättsarbete ska ta sin utgångspunkt i
Statskontorets (Rambölls) bedömning av konsekvenser och kostnadsberäkning för den
kommunala nivån 4.
Det bör inledningsvis framhållas att kommunerna i den rapporten har haft svårt att
redogöra för vilka konkreta konsekvenser en inkorporering av barnkonventionen innebär
för deras verksamhet, inte minst de ekonomiska konsekvenserna har varit svåra att
uppskatta. Med detta sagt verkar det dock finnas en samstämmighet bland kommunerna
om att mer kunskap om barnkonventionen behövs på alla nivåer inom den kommunala
förvaltningen. Exempelvis uppger en kommun att den planerar att köpa in extern hjälp
för att ta fram en egen utbildning. En annan lyfter fram ett förmodat ökat arbete med
verksamhets- och metodutveckling, till exempel för att ta fram nya beslutsprocesser för
att öka barns delaktighet.
De förändringar som nämns och som medför kostnader är följande:
- Handläggningstiderna ökar på grund av svårigheter att tolka den nya lagen (främst
för socialförvaltningen)
- Barnkonventionen kan åberopas i överklaganden, vilket leder till att anställda i
kommunen behöver skriva yttranden i rättsprocesser
- Kostnader för kompetensutveckling
- Kostnader för att ta fram utbildning
- Samordningskostnader (främst för större kommuner)
6.2 Kalmar kommuns förutsättningar att implementera barnkonventionen
I likhet med de kommuner som intervjuats i Statskontorets rapport har Kalmar kommun haft
svårt att förutse konsekvenserna av implementeringen av barnkonventionen. Ett försök till
prognos har ändå gjorts utifrån vad som framkommit vid samtal med respektive förvaltning.
Här redogörs för Kalmar kommuns förutsättningar att implementera barnkonventionen
utifrån bedömningarna i Statskontorets rapport som listats ovanför (avsnitt 6.1)
Ökade handläggningstider
Socialförvaltningen har svårt att förutspå eventuella förändringar i handläggningstiderna när
barnkonventionen blir lag. Man anser sig jobba enligt barnkonventionens innebörd redan i dag
men en osäkerhet finns kring om det faktum att den blir lag kommer att förändra kraven på deras
4

Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag, Statskontoret 2017:19.
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verksamhet. Viss betydelse har den vägledning som nu tas fram på uppdrag av regeringen. Om
den är utformad på ett tillräckligt detaljerat sätt och anpassad till olika verksamheter kan den bli
ett stöd i arbetet.
Även serviceförvaltningen har svårt att förutspå om handläggningstiderna kommer att
förändras då de i mångt och mycket är beroende av hur beställningen som kommer in är
formulerad. Om uppdragen ändras och krav ställs på att serviceförvaltningen t.ex. ska öka barns
inflytande över maten som serveras i skolan så skulle det kunna innebära längre
handläggningstider. Detta behöver dock utredas i samarbete med berörda verksamheter.
En av kommunledningskontorets funktioner är att vara en sista kontrollinstans av ärenden
som ska behandlas i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Det innebär bl.a. att bedöma
att en grundlig beredning har gjorts och att hänsyn tagits till alla de perspektiv som ska beaktas.
Om det framöver visar sig att det brister i beredningen av ärenden utifrån ett barnrättsperspektiv
så kan det komma att innebära mer jobb för kommunledningskontoret. Dock inte i en sådan
omfattning att det inte kan rymmas inom det ordinarie arbetet.
Samhällsbyggnadskontoret ser inte någon risk för ökade handläggningstider. De anser att de
redan i dag beaktar barns rättigheter i verksamheten varför några förändringar i arbetssättet inte
är att vänta.
Inte heller utbildningsförvaltningen ser framför sig att handläggningstiderna kommer att bli
längre eftersom bedömningar i första hand görs utifrån barnets bästa redan i dag. Kultur- och
fritidsförvaltningen är av samma åsikt och menar att utmaningen ligger i att bli ännu vassare
vilket inte behöver innebära mer arbete.
Varken omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning eller Kalmarhem AB
gör bedömningen att implementeringen av barnkonventionen kommer att ha någon påverkan på
handläggningen av ärenden.
Yttranden i rättsprocesser
Vid samtal med socialförvaltningen har framkommit att en inte obetydlig del av
socialsekreterarnas arbete redan i dag består av att i samband med överklaganden i rätten
redogöra för t.ex. sitt förslag till beslut om omhändertagande med stöd av LVU. Förvaltningen
ser det som möjligt att antalet överklaganden av beslut kan komma att öka med anledning av
barnkonventionens nya ställning som lag. Ett tänkbart scenario är att ett beslut om t.ex. LVU
överklagas med hänvisning till vissa artiklar i konventionen om att barnets bästa ska beaktas i
första hand samt att barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad. Ett lika troligt scenario är att beviljade insatser enligt SoL 5 , och avslag gällande insatser,
kan påverkas av att barnkonventionen blir lag. Fler överklaganden skulle kunna innebära en ökad
arbetsbelastning för socialsekreterarna men som tidigare nämnts är det svårt att uppskatta innan
lagen träder i kraft.
Det är ytterst ovanligt att utbildningsförvaltningen yttrar sig i en rättsprocess. Vid något
enstaka tillfälle har det handlat om att uttala sig om barnets situation i skolan eller förskolan.
Även om det är svårt att bedöma alla administrativa konsekvenser ser inte förvaltningen det som
troligt att antalet rättsprocesser där förvaltningen yttrar sig kommer att öka.

5

Socialtjänstlagen (2001:453).
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Kommunjuristen är organisatoriskt placerad vid kommunledningskontoret men bistår alla
förvaltningar vid rättsprocesser, t.ex. i samband med överklaganden av detaljplaner. Det är svårt
att förutse om barnkonventionen kan komma att innebära fler överklaganden men bedömningen
är att det i så fall kan rymmas inom ramen för det arbete som görs i dag.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det inte är troligt att de kommer att behöva
yttra sig i rättsprocesser där barnkonventionen åberopas. Deras ambition är att arbeta på ett
grundligt och metodiskt sätt med t.ex. medborgadialoger för att på ett tidigt stadium fånga upp
synpunkter och därmed undvika överklaganden längre fram i processen.
Serviceförvaltningen ser inte framför sig att de kommer att behöva yttra sig i rättsprocesser.
Samma bedömning görs av omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning och
Kalmarhem AB.
Kultur- och fritidsförvaltningen är beställare av byggnationer som kan överklagas. I sådana fall
är det själva utföraren, t.ex. serviceförvaltningen, som i främsta fall berörs men förvaltningen är
också med i processen och bistår med underlag. Förvaltningen har svårt att bedöma om
barnkonventionen kommer att innebära fler överklaganden.
Kompetensutveckling
Som beskrivits ovan genomfördes en stor utbildningsinsats för över 2 000 anställda under
perioden 2014-2015 . Samtliga förvaltningar är eniga om att ytterligare utbildningsinsatser vore
önskvärt inför att barnkonventionen blir lag. En förvaltning uttrycker önskemål om att
utbildningen genomförs av en eller flera personer med spetskompetens inom barnkonventionen i
stället för att någon inom förvaltningen, som efter att själv ha genomgått en utbildning, förväntas
utbilda sina kollegor. En annan förvaltning ser det som möjligt att någon/några deltar i en
utbildning för att därefter kunna vidareutbilda sina kollegor. Ett annat önskemål är att
utbildningen anpassas utifrån de olika verksamheterna så att den blir relevant för var och en.
Samtliga 1 100 medarbetare inom socialförvaltningen deltog i utbildningen 2014-2015. Inför att
barnkonventionen blir lag finns ett fortsatt utbildningsbehov, även inom de verksamhetsområden
som inte har barn som huvudsaklig målgrupp. Inom verksamhetsområdet barn och familj lyfts
framför allt ett behov av att öka barnens delaktighet och deras möjlighet att komma till tals i
utredningar. Förvaltningen hänvisar till den tidsstudie som gjorts av socialsekreterarnas arbetsdag
där det framkom att socialsekreterare som arbetar med barn ägnar endast två procent
(motsvarande 10 minuter) av sin arbetsdag på att träffa sina klienter, dvs. barnen. 6 Många frågor
finns också kring vilka krav som kommer att ställas på socialtjänsten när barnkonventionen blir
lag och vad det kommer att innebära för verksamheten. Sådana frågor hoppas man kunna få ta
upp vid ett utbildningstillfälle innan den 1 januari 2020.
Utbildningsförvaltningen poängterar behovet av utbildningsinsatser för nyanställda i
kombination med kontinuerlig vidareutbildning för befintlig personal. Inom förvaltningen
anställs ca 50 nya personer/år. Om utbildningar skulle hållas för grupper med 10 personer/grupp
skulle det innebära fem utbildningstillfällen per år. Därutöver tillkommer vidareutbildning för de
som redan deltagit i introduktionskursen.

6 Tidsstudie i Uppsala kommun i samarbete med Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala
barn- och ungdomsvården.
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Omsorgsförvaltningen har inte deltagit i några utbildningar om barnkonventionen tidigare men
tror att en kortare grundutbildning skulle vara bra för alla verksamheter inom kommunen, även
omsorgen.
Inte heller serviceförvaltningen har deltagit i någon utbildning tidigare men de ser att det finns
ett behov hos den personalgrupp som kommer i direkt kontakt med barn i skolmiljöer, framför
allt lokalvårdare och skolbespisning. Utbildningen bör anpassas för just serviceförvaltningens
verksamhet. De betonar vikten av att det är någon med spetskompetens som håller i
utbildningen, i stället för att någon inom serviceförvaltningen utbildar sina kollegor vilket skulle
vara att ställa alldeles för höga krav på kunskaper hos den personen. Vid planering av utbildning
är det också viktigt att komma ihåg att det får konsekvenser för verksamheten när exempelvis en
stor grupp lokalvårdare är frånvarande på grund av utbildning.
Samhällsbyggnadskontoret har inte heller medverkat i någon utbildning men även de uttrycker
att de gärna deltar i utbildningar framöver, lämpligtvis inriktad på konsekvenser för just deras
verksamhet. Vidare ser de gärna att utbildningarna genomförs tillsammans med andra
förvaltningar som man arbetar i gemensamma projekt med, t.ex. utbildningsförvaltningen.
Även kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar verksamhetsanpassad utbildning där det blir
tydligt vad barnkonventionen kommer att innebära för just deras verksamhet. Till exempel
rörande rutiner för barn som riskerar att fara illa och orosanmälningar, där en eventuell
förändring i lagen kan tänkas komma utifrån barnkonventionen. Ett annat område i
barnkonventionen är barns rätt till fritid, lek och kultur (art. 31). Möjligen kan detta område bli
förstärkt i och med inkorporeringen och där är kultur- och fritidsförvaltningen i högsta grad
berörd. Ett annat område i barnkonventionen som berör förvaltningens arbete och mycket väl
kan bli förstärkt, är unga med funktionsvariation (art. 23). Utbildningsbehovet är svårbedömt
men en generell uppdatering om grunderna i barnkonventionen vore en bra grund att stå på då
konventionen i sig inte förändras i och med att barnkonventionen blir lag.
Kommunledningskontoret ser framför sig att det kan bli aktuellt att genomföra en utbildning
för vissa grupper. Verksamheten arbete och välfärd uppger att en grundläggande
utbildningsinsats i samband med arbetsplatsträff eller liknande vore bra. Därutöver skulle en
insats behövas för dem som jobbar med ungdomar som hoppat av eller aldrig påbörjat
gymnasiestudier. Det vore bra för att sätta betydelsen av deras uppgifter i ett större sammanhang.
Även kommunikationsenheten anser att de behöver en utbildning om vad barnkonventionen
innebär för deras verksamhet och hur de kan bli bättre på att tillgodose barns rättigheter.
Detsamma gäller för landsbygdsutvecklingen. Då det i verksamheten förekommer en hel del
kontakter med kommuninvånare finns önskemål om att tydliggöra vilka förväntningar som ställs
på tjänstepersoner i kommunen för det fall man träffar barn och unga som misstänks befinna sig
i en utsatt situation. Även upphandlingsenheten ser gärna att de får en uppdatering om
barnkonventionens innehåll.
Utöver detta har det även framförts att de förtroendevalda kan behöva få en utbildning om
konventionen och dess tillämpning i beslutsprocesser.
Södermöre kommundelsförvaltning genomförde för ett par år sedan en utbildningssatsning
om barnkonventionen med hjälp av en extern konsult. Inför att barnkonventionen blir lag finns
det troligtvis ett brett behov av utbildning både hos ledamöterna i nämnden och bland cheferna,
men även bland övrig personal som möter barn och unga, t.ex. bibliotekspersonal. Om
utbildningarna kan genomföras med interna resurser ser man inga ökade kostnader förknippade
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med att barnkonventionen blir lag. Däremot gäller det att hitta tid för att kunna delta i
utbildningar.
Kalmarhem AB har inte deltagit i någon utbildning om barnkonventionen men ser gärna att
några utvalda personer får möjlighet att höja sin kompetens. Även för Kalmarhem är det viktigt
att utbildningen anpassas för deras verksamhet för att bl.a. hjälpa dem att tänka ur ett
barnperspektiv och vilka signaler man ska vara vaksam på vid kontakt med barn.
Ta fram utbildning
Antingen kan utbildning genomföras med hjälp av interna resurser, eller kan extern kompetens
köpas in. Båda alternativen är förknippade med kostnader.
Interna resurser
Erfarenheterna av utbildningsinsatsen 2014 – 2015 visar att kompetensutveckling kan
genomföras med hjälp av interna resurser och i egna lokaler. Till skillnad från utbildningen som
genomfördes då finns nu önskemål om att i högre grad ta fram förvaltningsindividuella
utbildningar vilket kräver mer förberedelser och troligen en annan kompetens. Den förra
utbildningen vände sig också bara till de anställda som jobbade med barn och unga. Nu har det
uttryckts ett behov även från de verksamheter där barn är en av flera målgrupper, samt att inom
vissa förvaltningar löpande hålla utbildningar för nyanställda.
Redan i dag ingår det i ungdomsombudets uppdrag att genomföra utbildningar. Men om det ska
göras i den omfattning som önskats så innebär det en större insats än normalt. Utbildningarna
kommer därför att behöva genomföras i den takt som det finns utrymme för i tjänsten. I annat
fall betonar kultur- och fritidsförvaltningen att de behöver kompenseras för ungdomsombudets
arbete, dvs. någon annan behöver göra delar av ungdomsombudets ordinarie arbete under den
perioden.
Som redan nämnts ser även utbildningsförvaltningen framför sig att de kommer att behöva jobba
mer med att ta fram material och hålla i utbildningar för sin personal. För att täcka ett sådant
utbildningsbehov är det förvaltningens önskemål att en anställd får avsätta 10 % av sin arbetstid
till att ta fram utbildningspaket och hålla i utbildningar. Förslagsvis skulle en sådan uppgift ligga
hos en samordnare centralt på förvaltningen.
Externa resurser
Ett annat alternativ är att använda sig av externa resurser för att genomföra utbildningarna. Ett
förslag på ett sådant upplägg edovisas i avsnittet 8.5 Utbildning och fortbildning.
Samordningskostnader
Det finns i dag väl upparbetade kontakter mellan förvaltningarna i kommunen. Den
sammantagna bedömningen är att inga ytterligare samordningskostnader är att vänta med
anledning av inkorporeringen av barnkonventionen som lag.
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7. Självskattning av barnrättsarbetet inom respektive
verksamhet
Sammanfattning:
• Självskattningarna bekräftar bilden av att det i de verksamheter som dagligen arbetar
med barn och unga finns en medvetenhet om barns rättigheter. Här ligger
förbättringspotentialen i att utveckla arbetet ytterligare, t.ex. i bedömningar av barnets
bästa och i barnkonsekvensanalyser, samt att informera barn och vårdnadshavare om
barns rättigheter på ett åldersadekvat sätt. Det finns också behov av
fördjupningsutbildningar i barnkonventionen anpassad utifrån respektive förvaltnings
verksamhet.
•

Även inom de verksamheter där barn är en av flera målgrupper försöker man på olika
sätt tänka på barns behov och rättigheter, t.ex. genom att hitta nya former för att fånga
upp barn och ungas synpunkter och förbättra miljöerna där barn vistas, såväl inne som
ute. Även bland dessa grupper efterfrågas verksamhetsanpassad utbildning om hur de
berörs av barnkonventionen.

•

Det finns utrymme för en tydligare politisk styrning av barnrättsarbetet. Det finns ingen
rutin för att återrapportera barnrättsarbetet till den politiska nivån. Kommunens budget
har heller inget barnrättsperspektiv. Det görs inga barnkonsekvensanalyser när det gäller
beslut av övergripande karaktär.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal nycklar (påståenden) som kan
användas för att ge en bild av hur långt olika verksamheter har kommit i tillämpningen av barns
rättigheter. Enligt uppdragsbeskrivningen ska nycklarna användas i utredningen.
Varje förvaltning och Kalmarhem AB har utifrån nycklarna, särskilt utvalda för respektive
verksamhet, fått göra en bedömning av det egna barnrättsarbetet. Nycklarna och uppskattningen
utgör ingen komplett bild av om arbetet är framgångsrikt eller inte, men ger ändå en tillräckligt
god indikation på styrkor och svagheter för att vara användbara. Uppskattningen är relevant för
att se vilka områden kommunen bör fokusera på framöver och vilka åtgärder som bör ingå i en
implementeringsplan.
En sammanfattning av svaren redovisas här nedanför.
Kommunledningskontoret
Svaren bekräftar att det finns utrymme för en tydligare politisk styrning och uppföljning av
barnkonventionens tillämpning. Det finns ingen rutin för att återrapportera barnrättsarbetet till
den politiska nivån. Kommunens budget har heller inget barnrättsperspektiv. Det görs inga
barnkonsekvensanalyser när det gäller beslut av övergripande karaktär.
På den positiva sidan kan nämnas att kommunfullmäktige under förra valperioden fick en
grundläggande utbildning om barnkonventionens innehåll. Dessutom är välfärdsbokslutet som
tas fram vart fjärde år är ett sätt att använda kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor som
underlag för beslut.
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Vidare uppges att brandkåren håller utbildningar på skolorna om brand och brandskydd. Barn i
årskurs 2 bjuds även in till teater på brandstationen där de får lära sig mer om hur man ska agera
vid brand.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Nyanställd personal vid Ung i Kalmar lämnar utdrag ur belastningsregistret när de anställs,
detsamma gäller vid Kulturskolan. Det är en rutin som finns för att skydda barn mot övergrepp.
Regler finns också om att personal aldrig arbetar ensamma på fritidsgårdarna. Det finns rutiner
för hur en orosanmälan ska upprättas vid misstanke om att barn far illa eller att ett brott håller på
att begås. Rutinerna är kända för medarbetarna.
Ett stort arbete har gjorts kring genussmarta verksamheter och då har personalen genomgått
utbildning och fortbildning för att skapa inkluderande, trygga och jämställda verksamheter.
Personalen uppges ha ett inarbetat jämställdhetstänk vilket gör det möjligt för flickor och pojkar
att ta och få lika stort utrymme.
Arbetet pågår också för att tillgänglighetsanpassa lokalerna och en ökad dialog med barn med
funktionsvariation har inletts för att ytterligare identifiera deras behov och åsikter.
Olika nedslag har gjorts i skolor och fritidsgårdar med kampanjer och temaveckor för att öka
kunskapen kring ungas rättigheter och former för delaktighet. Arbetet med att förmedla
barnrättskunskap till verksamheternas besökare pågår ständigt. Ungdomsombudet samverkar
även med skolorna för att sprida kunskap via den kanalen.
Barnpaneler, enkäter, gårdsråd, förslagslåda och ungdomsforum är exempel på former för barns
delaktighet. Målsättningen är att sammansättningen ska vara jämnt fördelad mellan könen. Även
data och statistik från större övergripande undersökningar om t.ex. psykisk ohälsa, trivsel och
fritidsvanor används som underlag inför beslut och som en systematisk uppföljning.
Alla beslut ska ha ett barnperspektiv och förvaltningen arbetar med att ta fram en checklista för
att enklare kunna redovisa arbetet inom detta område. Checklistan ska även omfatta jämställdhet
och tillgänglighet då dessa frågor ofta hänger samman på flera sätt. I och med att barn är en
prioriterad målgrupp i det kultur- och fritidspolitiska programmet läggs särskild vikt vid att belysa
konsekvenserna för barn vid beslutsfattande och i verksamheterna.
När det gäller utbildning kring barnkonventionen omfattades alla anställda av grundutbildningen
under 2014-2015. Chefer och verksamhetsledare i förvaltningen har fått uppdaterad information
under hösten 2018. Utvecklingspotential finns i form av ytterligare utbildning och bättre
stödsystem (t.ex. checklistor) för alla i verksamheterna.
Socialförvaltningen
Förvaltningen uppger att de låter varje barns röst komma till uttryck i barnavårdsutredningar. Alla
handläggare som arbetar inom barn och familj har även fått utbildning för att kunna föra samtal
med barn. Barn äldre än 13 år får också en fråga i brukarundersökningen om hur de upplevde
mötet med den enskilda medarbetaren inom socialtjänsten.
Vuxna som kommer i kontakt med enheten mottagning/utredning socialpsykiatri och missbruk
får alltid uppge om de har barn. Inom enheten utredning funktionsnedsättning ställs frågan
ibland.
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Av svaren framgår att det även finns utrymme för förbättringar inom verksamheten. Till exempel
finns ingen åldersadekvat information på webben om hur socialtjänsten arbetar och hur man
lättast gör för att komma i kontakt med dem. Några barnkonsekvensanalyser görs inte när det
gäller beslut av övergripande karaktär och det finns heller inga strukturer för att ta reda på barns
synpunkter inför beslut som rör barn på generell nivå.
Serviceförvaltningen
Som tidigare nämnts ansvarar förvaltningen för många av de lokaler som barn och ungdomar
vistas i. Vid frågor om lokaler och inomhusmiljöer svarar man att lagkraven följs i samband med
om-, ny- och tillbyggnationer och att lokalvården städar enligt överenskomna avtal. I samråd med
utbildningsförvaltningen arbetar man med att ta fram en behovsanpassad städning för att höja
kvaliteten och minska smittorisken på bl.a. förskolor. En handlingsplan för giftfria förskole- och
skolmiljöer finns också.
Vad gäller brandskydd ser man till att släckutrustning och utrymningsvägar finns och är
uppmärkta, men själva brandskyddsronder genomförs av respektive verksamhet. De kemikalier
som används av lokalvårdarna förvaras i låsta städutrymmen.
Maten som serveras till barn och unga uppges vara näringsrik och hålla en god kvalitet. Kosten
planeras i ett program (mashie) som bl.a. visar näringsinnehåll. Dessutom finns en dietist som ser
till att kosten följer gällande näringsrekommendationer. Som exempel på hur man fångar upp
barns synpunkter inför beslut som rör barn på generell nivå nämns diskussioner om kost på
elevråd och s.k. önskeveckor då eleverna får önska matsedel.
De brister inom barnrättsområdet som förvaltningen uppger är att rutiner saknas för hur anmälan
till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa. Här ser de ett behov av att få ut
information till den personal som möter barn i skolmiljöerna. Det finns även behov av att utbilda
vissa arbetsgrupper (lokalvårdare och kostpersonal inom skola) om barnkonventionen och barns
rättigheter.
På frågor om det finns ett barnrättsperspektiv inom styrning och ledning anges att barn inte är
specifikt utpekade i styrdokumenten och några övergripande beslut som rör barn fattas sällan.
Barnkonsekvensanalyser ska i så fall göras av den beställande förvaltningen.
Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningen har svarat att det är en central och prioriterad del i den ordinarie verksamheten att
planera för lekplatser, förskolor, skolor, bevakade övergångsställen och bilfria gångvägar när nya
områden projekteras. När det gäller beslut av övergripande karaktär, t.ex. vid arbetet med
översiktsplanering, görs också särskilda barnkonsekvensanalyser.
SBK är angelägna om att få in barns och ungas synpunkter i samband med planering av
kommande projekt. Enligt den nya handlingsplanen för medborgardialog är det därför möjligt att
använda sig av en digital plattform för att nå ut till en bredare målgrupp, inklusive barn och unga.
Ett annat sätt att ta in barns synpunkter på är via de organiserade trygghetsvandringarna
tillsammans med bl.a. polisen där boende får ge sin bild av området. SBK uppger att man
försöker ta hänsyn till både pojkars och flickors önskemål och behov och tar som exempel
aktivitetsparken i Berga som har haft unga flickor som huvudsaklig målgrupp. Där har dialogen
med dem prioriterats.
I samband med den årliga tillsynen av förskolor och skolor görs en kontroll av städningen. God
städning innebär färre ämnen som kan ge upphov till allergi (allergener). Precis som
23

24 (34)
serviceförvaltningen uppgett jobbar även SBK för att göra skolor och förskolor giftfria. SBK gör
också tillsyn av restauranger som ska kunna redovisa innehållet i sin mat. När det gäller det
kommunala dricksvattnet tas prover regelbundet. Kommunen erbjuder även de som har enskild
dricksvattentäckt en gratis provtagning av vattenkvaliteten om det är barn eller gravida som
dricker vattnet.
Södermöre kommundelsförvaltning
I Södermöre finns det strukturer som skyddar barn mot övergrepp och rutiner för hur en
anmälan till socialtjänsten ska göras om man misstänker att ett barn far illa. Det finns också ett
system för att få kännedom om barnens närvaro/frånvaro i skolan och strukturer för att främja
närvaron. Däremot har varken barn eller vårdnadshavare fått kunskap om barns rättigheter och
vad det innebär för vårdnadshavarna. Några fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets
rättigheter har heller inte genomförts.
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen uppger att barnrättsarbetet är väl utvecklat både vad gäller övergripande styrning
och ledning och i det dagliga arbetet, t.ex. för att främja barns närvaro i skolan.
Det finns rutiner både för att skydda barn mot övergrepp i verksamheten och för att göra en
orosanmälan till socialförvaltningen. Medarbetarna känner till rutinerna.
Klassråd, elevråd och elevpanel är exempel på former för att öka barns delaktighet i
verksamheten. På en fråga till eleverna i årskurs 7-9 om lärarna ger killar och tjejer samma
förutsättningar är svaret ”stämmer helt och hållet” det vanligaste bland både tjejer och killar (42
% resp. 47 %). Emellertid tycker 27 % av tjejerna och 18 % av killarna att påståendet ”stämmer
ganska dåligt” eller ”stämmer inte alls”.
Även om barnrättsarbetet bedrivs på ett bra sätt uppger förvaltningen att artikel 3 om ”barnets
bästa i första hand” är den artikel som det pratas minst om i verksamheten. Barnchecklistan
används inför beslut som påverkar barn och ungdomar och i mallen för tjänsteskrivelser anges att
ett resonemang om barnperspektivet ska finnas med.
Kalmarhem AB
Svaren på nycklarna bekräftar det som framkom vid intervjun, nämligen att det finns tydliga
rutiner för hur anmälan till socialförvaltningen ska göras vid misstankar om att ett barn far illa.
Rutinerna är kända bland den personal som möter barn. Visserligen görs analyser i samband med
nybyggnationer, stamrenoveringar, renoveringar, underhåll gällande lekplatser m.m., men de görs
inte utifrån ett särskilt barnperspektiv. Vid val av material väljs golv, tapeter och färg som inte är
allergiframkallande vilket gynnar samtliga hyresgäster, barn som vuxna.
Ingen prövning görs av barnets bästa i verksamheten, inga utbildningar har hållits om barns
rättigheter och det finns inga strukturer för att ta in synpunkter inför beslut som rör barn på en
generell nivå.
Omsorgsförvaltningen
Eftersom omsorgsförvaltningens kontakter med och inverkan på barn och ungdomar är så pass
begränsad har de inte fyllt i några implementeringsnycklar.
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8. Implementeringsplan och ekonomisk
konsekvensbeskrivning
Utifrån vad som har framkommit i inventeringen och verksamheternas egna självskattningar av
hur barns rättigheter tillämpas har en plan för det fortsatta arbetet tagits fram. Inspiration har
även hämtats från hur andra kommuner arbetar med barnrättsfrågor samt de faktorer som SKL
och Barnombudsmannen pekar ut som viktiga att ta hänsyn till för att barnrättsarbetet ska bli
framgångsrikt. De kommentarer som FN:s barnrättskommitté har lämnat angående staternas
ansvar för att genomföra barnkonventionen har också beaktats.
Det bör understrykas att hänsyn har tagits till den kapacitet som kommunen bedöms ha för
närvarande för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Ambitionsnivån kan komma att
höjas framöver. Som exempel finns rekommendationer från SKL kring att arbeta in barns
rättigheter i budgetprocessen vilket inte bedöms som genomförbart i dagsläget. Däremot kan det
vara en målsättning för det fortsatta arbetet.
Åtgärderna omfattar flera olika områden. Några av insatserna kan påbörjas relativt omgående
medan andra har ett längre tidsperspektiv. Vissa förslag handlar om att införa återkommande
aktiviteter men det finns också insatser av engångskaraktär.
Till varje åtgärd finns uppgifter om tidsplan och vilken enhet eller motsvarande som är ansvarig
för genomförandet. Vad gäller kostnader förväntas majoriteten av förslagen kunna rymmas inom
befintlig budget. Om delar av utbildningsinsatsen genomförs med hjälp av extern kompetens
kommer däremot särskilda medel att krävas.
En uppföljning av hur åtgärderna har genomförts bör redovisas i det barnbokslut som föreslås
tas fram årligen.
Åtgärderna avser fem områden och läggs inte fram i någon prioritetsordning.
•
•
•
•
•

Styrning och ledning
Organisation och samverkan
Kommunikation och information
Bemötande av barn och rutiner
Utbildning och fortbildning

8.1 Styrning och ledning
Utredningen har visat att det finns ett behov av tydligare strukturer för barnrättsarbetet för att
säkerställa att arbetet drivs långsiktigt. Det är också ett sätt att undvika att det blir
personberoende eller ses som fritt valt arbete. Det finns även utrymme för en tydligare och mer
aktiv politisk styrning. Hur barns rättigheter ska tillgodoses behöver uttryckas tydligare och oftare
i kommunfullmäktigemål och nämndsmål för att leda till konkreta åtaganden och aktiviteter i
verksamheterna. På så sätt är det också möjligt att följa upp vilket arbete som görs.
8.1.1 Återrapportera barnrättsarbetet
I kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget 7 finns generella skrivningar om att bekämpa
barnfattigdom, ha barns bästa i fokus och säkra barnperspektivet. Några av skrivningarna
7
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avspeglas i konkreta mål och uppdrag till verksamheten, t.ex. att arbeta med att förbättra barns
och ungas psykiska hälsa samt fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer.
För att öka uppmärksamheten på att barnkonventionen får status som svensk lag skulle ett
alternativ kunna vara att ställa krav på alla nämnderna att årligen redovisa hur man arbetar för att
tillgodose barns rättigheter. Det kan jämföras med det uppdrag som kommunfullmäktige tidigare
gett till nämnderna om att redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. 8
Redovisningen sammanställs i det barnbokslut som föreslås tas fram (se 8.1.2).
8.1.2 Upprätta barnbokslut
Som redan nämnts har ett separat barnbokslut tagits fram vid två tillfällen för att öka kunskapen
om och synliggöra barns och ungdomars livssituation i kommunen. Det senaste barnbokslutet är
från år 2010. Ett steg mot att ytterligare fokusera på hur fattade beslut påverkar barns och ungas
villkor är att återigen redovisa statistik i barnbokslut. Enligt FN:s barnrättskommitté är
datainsamling, analys och utveckling av indikatorer en nödvändig metod för att upptäcka
diskriminering eller ojämlikheter i förverkligandet av rättigheterna. Utöver att vara en redogörelse
för vad som har åstadkommits kopplat till barnkonventionens artiklar kan bokslutet också ge svar
på hur stor del av kommunens resurser som gått till barn och unga och på vilket sätt den gruppen
har fått det bättre eller sämre. Bokslutets resultat kan ligga till grund för vilken finansiering och
verksamhet som behövs för kommande period. För att skapa en rutin för arbetet föreslås
barnbokslutet tas fram årligen under femårsperioden 2020-2024.
8.1.3 Se över barnchecklistan
Vid inventeringen har framkommit att majoriteten av förvaltningarna inte använder
barnchecklistan som tagits fram för att införliva barn- och ungdomsperspektivet i samtliga
kommuners verksamheter. Anledningarna varierar, men flera anser att den inte är utformad för
deras typ av verksamhet. Rätt utformad kan checklistan vara ett bra hjälpmedel för att tydliggöra
ett besluts konsekvenser för barn och unga och för att fatta det rätta beslutet ur ett
barnrättsperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen bör därför få i uppdrag att, tillsammans med
förvaltningarna, se över hur checklistan kan förändras för att kunna komma till sin rätt och
användas på det sätt som är avsett. En webbaserad version ska övervägas liksom en eventuell
samordning med kommunens övriga checklistor.
Nr
Åtgärd
8.1.1 Kommunfullmäktige ger
nämnderna i uppdrag att
redovisa hur man arbetar
för att tillgodose barns
rättigheter.
8.1.2 Ta fram barnbokslut.
8.1.3 Se över barnchecklistans
utformning.

8

Tidsplan
Årligen

Ansvarig
Respektive nämnd

Årligen under
perioden 20202024
Start 2019

Nämnderna i samarbete med
samordnaren för barnrättsfrågor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppdrag till verksamheten i kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2016.
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8.2 Organisation och samverkan
8.2.1 Inrätta en samordningsfunktion med arbetsgrupp
Ytterligare ett sätt att skapa strukturer, och därmed förbättra förutsättningarna för
barnrättsarbetet, är att utse en samordnare för barnrättsfrågorna i kommunen. Till samordnarens
uppgifter hör att hålla samman och följa upp kommunens barnrättsarbete, vara ett stöd till
förvaltningarnas barnrättsarbete, omvärldsbevaka samt medverka i nationella och regionala
nätverk som rör barns rättigheter. En arbetsgrupp som består av representanter från kommunens
verksamheter ska vara knuten till samordnaren. Arbetsgruppens medlemmar ska ha ansvar för att
bevaka barns intressen och behov inom respektive förvaltning, vara kunskapsmottagare och
förmedla den vidare till övriga i verksamheten. Detta förutsätter att medlemmarna i gruppen har
kunskap om barnrättsfrågor kopplad till respektive verksamhet samt att tid är avsatt för arbetet.
Allt eftersom arbetet utvecklas kan uppgifterna komma att förändras.
Funktionen bör knytas till ungdomsombudets tjänst vid kultur- och fritidsförvaltningen då vissa
av de föreslagna arbetsuppgifterna (t.ex. nätverkandet) redan utförs av ungdomsombudet i dag.
8.2.2 Utse representant i SKL:s kommunala barnrättsnätverk
Inom SKL finns sedan 2016 ett kommunalt barnrättsnätverk där för närvarande 26 kommuner
ingår. Nätverket har flera syften:
•
•
•
•

Öka implementeringstakten av barnets rättigheter i de kommuner som deltar.
Skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med
barnkonventionen genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.
Nätverkets representanter ges möjlighet att belysa och problematisera aktuella barn- och
ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter
Skapa en kontaktyta för kunskapsinhämtning och samverkan

Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att få ingå i nätverket. Ett kriterium är att det
ska finnas ett politiskt beslut om att arbeta med barnets mänskliga rättigheter. Den person som
ingår i nätverket ska ha ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter i hela organisationen och
återrapportera till den politiska nivån.
För att förbättra kommunens förutsättningar att bedriva ett strategiskt barnrättsarbete som
verkligen gör skillnad för de unga kommuninvånarna bör en representant till nätverket utses (när
förutsättningarna är uppfyllda). En lämplig representant är den föreslagna samordnaren för
barnrättsfrågor.
Nr.
8.2.1

8.2.2

Åtgärd
Utse en samordnare för
barnrättsfrågor som i sin tur
sätter samman en
arbetsgrupp.
Utse en representant till
SKL:s kommunala
barnrättsnätverk.

Tidsplan
Under 2019

Ansvarig
Kultur- och fritidsförvaltningen

Under 2019

Kommundirektören
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8.3 Kommunikation och information
8.3.1 Förstudie om förbättrad kommunikation med barn och unga
I barnkonventionen betonas vikten av att barn har tillgång till information och material från olika
källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt
fysiska och psykiska hälsa (art. 17). För att kunna tillgodogöra sig rätten att bilda och uttrycka en
åsikt (art. 12) behöver barn och unga få tillgång till relevant information och veta vart de kan
vända sig för att framföra synpunkter.
Inventeringen av kommunens barnrättsarbete har visat att det finns ett behov av att förbättra och
utöka den riktade informationen mot de yngre kommuninvånarna. Det gäller såväl allmän
information om kommunens uppgifter och hur den styrs som specifik information om t.ex.
skolor, fritidsaktiviteter m.m. som kan vara av intresse för målgruppen. Det bör även bli enklare
för unga att komma i kontakt med kommunen och få information om hur de kan påverka
kommunens arbete. Särskilt viktigt är att utveckla och avdramatisera den riktade information om
socialtjänsten och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta barn och unga. För att säkerställa att barn
med någon funktionsnedsättning har möjlighet att delta i samhället på ett aktivt sätt (art. 23)
behöver anpassningar göras för att tillgodose deras behov.
Kommunikationsenheten bör därför få i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar
genomföra en förstudie. Syftet är att ge svar på både hur kommunen kommunicerar med barn
och unga i dag och hur behoven ser ut. Förstudien bör omfatta utveckling av dels kommunens
webbplats, dels informationsmaterial som affischer, foldrar, annonser etc. som finns på
mötesplatser där barn och unga vistas. Förstudien ska samordnas med uppdraget att påbörja
arbetet med att utveckla en lättläst version av kommunens webbplats 9.
8.3.2 Information till vårdnadshavare om barns rättigheter
Enligt artikel 42 ska såväl barn som vuxna ha kunskap om barnkonventionen och dess innehåll.
Inventeringen har visat att en hel del arbete görs för att på olika sätt uppmärksamma
barnkonventionen. Ytterligare insatser skulle dock kunna göras för att informera vårdnadshavare
om att barn har egna rättigheter och vad det innebär för vårdnadshavarna. Ett tillfälle att göra
detta skulle kunna vara i samband med föräldramöten, träffar med föräldraföreningar eller
liknande sammankomster.
8.3.3 Information till barn och unga om deras rättigheter
Barn och unga har rätt att få information om sina rättigheter anpassat utifrån sin ålder och
mognad. Sådan information skulle kunna ges i samband med en demokrativecka, internationella
barndagen eller liknande en gång per läsår.
8.3.4 Utveckla dialogen med barn och unga
Barn och unga kan inte vara med och påverka den kommunala politiken genom traditionella
politiska kanaler eftersom de inte har rösträtt. Enligt barnkonventionen (art. 12) har dock varje
barn rätt att bilda sin egen uppfattning och uttrycka den i alla frågor som rör barnet. Åsikterna
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. FN:s barnrättskommitté har
uttryckt att om samråd ska vara meningsfullt måste dokument och processer göras tillgängliga.
Att lyssna på barn är inget mål i sig utan ett medel för att förverkliga barns rättigheter.
För att säkerställa detta har olika forum för dialoger upprättats i kommunen, t.ex. barnpaneler
och elevpaneler. Ungdomsombudet fyller också en viktig funktion. Resultatet är tydligast bland
de som har barn och unga som enda eller främsta målgrupp, trots att barnkonventionens krav är
9
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desamma oavsett verksamhet. Även om ambition och medvetande finns kan tids- och
resursbegränsningar komma i vägen. Samtliga förvaltningar bör därför arbeta för att förbättra
dialogen med barn och unga i frågor som rör dem t.ex. i samband med samråd om detaljplaner
och trygghetsvandringar. Det kan handla om att söka sig till de platser där målgruppen befinner
sig, eller anpassa metoderna på annat sätt. Det är också viktigt att återkoppla resultatet av
dialogen till alla som deltagit.
Nr.
8.3.1

8.3.2

8.3.3

6.3.4

Åtgärd
Göra en förstudie
med fokus på att
förbättra kommunens
kommunikation med
barn och unga.
Informera
vårdnadshavare om
barns rättigheter
enligt
barnkonventionen.
Informera barn och
unga om deras
rättigheter enligt
barnkonventionen.
Utveckla dialogen
med barn och unga i
frågor som rör dem.

Tidsplan
Start 2020

Ansvarig
Kommunikationsenheten i samarbete med
berörda förvaltningar

Start 2019

Utbildningsförvaltningen och Södermöre
kommundelsförvaltning

Start 2019

Utbildningsförvaltningen och Södermöre
kommundelsförvaltning

Start 2019

Samtliga förvaltningar

8.4 Bemötande av barn och rutiner
Även inom verksamheter som inte har barn som primär målgrupp finns personalgrupper som
regelbundet kommer i kontakt med barn, t.ex. lokalvårdare och kostpersonal. I vissa situationer
kan den personalen vara de enda vuxna på plats i skolmiljön. Att det finns många vuxna ögon
som kan se och bemöta barn på rätt sätt kan bidra till att öka tryggheten, minska mobbningen
och på ett tidigt stadium fånga upp barn som befinner sig i en utsatt situation. Det gäller även
personal som kommer i kontakt med hemmiljöer, t.ex. i samband med inspektioner. De
förvaltningar vars personal regelbundet möter barn på det sätt som beskrivs bör därför jobba
med frågan om hur man bemöter barn på bästa sätt i verksamheten. Om rutiner inte redan finns,
bör sådana upprättas för hur en anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn
far illa. Rutinerna ska vara kända för medarbetarna.
Åtgärd
Arbeta med bemötandet av
barn i verksamheten.
Upprätta rutiner för hur
anmälan till socialtjänsten ska
göras vid misstanke om att ett
barn far illa. Sprida rutinerna
till medarbetarna.

Tidsplan
Start 2019

Ansvarig
Berörda förvaltningar

Start 2019

Berörda förvaltningar
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8.5 Utbildning och fortbildning
En förutsättning för att kunna omsätta barns rättigheter i praktiken är att kunskap finns om vilka
rättigheterna är. Som tidigare redovisats genomfördes 2014-2015 en grundläggande
utbildningsinsats för de verksamheter som arbetar med barn och unga på daglig basis, samt för
kommunfullmäktige. Inför att barnkonventionen blir lag finns det behov av ytterligare insatser
och kontinuerlig fortbildning. Kompetensen om barns rättigheter behöver höjas brett inom
förvaltningen, i kombination med att de verksamheter som kan förväntas bli mest berörda får en
fördjupningsutbildning.
Till skillnad från den förra utbildningen bör samtliga förvaltningar omfattas av någon form av
utbildning anpassad utifrån respektive verksamhets behov. Om det finns en förståelse för vad
barnkonventionen innebär för den egna verksamheten blir det naturligare att integrera ett
barnperspektiv. På så sätt bidrar varje anställd till kommunens totala barnrättsarbete.
Eftersom ca en tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige har bytts ut sedan förra
mandatperioden, och det har gått fyra år sedan förra utbildningen, bör kommunfullmäktige få en
riktad utbildning om hur barnkonventionen berör dem och vilket ansvar politiken har för att fatta
beslut som är grundade i barnrätten. Det är lämpligt att en sådan utbildning hålls i början av varje
mandatperiod som en del i utbildningen av nya förtroendevalda.
En särskild utbildning bör riktas till förvaltningens chefer om hur man skapar goda
förutsättningar för medarbetarna i tillämpningen av barnkonventionen m.m.
Medarbetare inom socialförvaltningen bör få en fördjupad utbildning kring samtal med barn och
hur barnen kan bli mer delaktiga i utredningar. Det finns också ett behov av att få veta mer om
vilka krav som kommer att ställas på socialtjänsten när barnkonventionen blir lag och vad det
kommer att innebära för verksamheten.
Även andra förvaltningar kan komma att behöva verksamhetsanpassade utbildningar, t.ex.
samhällsbyggnadskontoret om att involvera barn och unga i den fysiska planeringen.
Utöver detta bör ett kortare pass om barnkonventionen ingå i introduktionsutbildningen för alla
nyanställda. Det är därefter upp till varje förvaltning att bedöma behovet av ytterligare insatser
inom ramen för medarbetarnas fortlöpande kompetensutveckling.
Åtgärd
Tidsplan
Grundkurs om
Start 2020
barnkonventionen blir
en del i kommunens
allmänna introduktionsutbildning.
Bred utbildningsinsats
Start 2019
för förtroendevalda,
chefer och olika
yrkesgrupper, se
beskrivning nedan.

Ansvarig
HR-enheten i samarbete
med samordnaren för
barnrättsfrågor

Kostnad
Ryms inom
befintlig budget.

Externa och interna
resurser

Se nedan.
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Beskrivning av upplägg
Utbildningarna föreslås genomföras med hjälp av en kombination av interna och externa resurser.
En fördel med att använda en extern resurs är att kommunen får tillgång till personer med djupa
kunskaper både i själva sakfrågan (barnkonventionen) och hur man planerar och genomför
utbildningar och workshoppar. I det fortsatta arbetet kan interna resurser hämta inspiration från
och återanvända såväl metod som material. Då externa resurser inte är bekanta med
verksamheten på samma sätt som interna krävs ett nära samarbete med målgruppen när
upplägget för utbildningen tas fram.
Externa resurser bör framför allt användas för utbildning av förtroendevalda, chefer samt de
grupper som förväntas bli mest berörda och där utbildningarna i hög grad bör
verksamhetsanpassas.
De interna resurser som genomförde den förra utbildningsinsatsen 2014-2015 har möjlighet att
bistå i vissa delar i de föreslagna utbildningarna. Det är en fördel eftersom de har lätt för att skapa
sig en bild av verksamheternas behov och vara flexibla om t.ex. tidpunkten för utbildningen
behöver ändras. Samtidigt finns det en risk för att utbildningarna kommer kräva en allt för stor
arbetsinsats vilket belastar utbildarnas ordinarie arbetsuppgifter. Om endast två interna resurser
finns till förfogande är det också sårbart vid sjukdom, hög arbetsbelastning etc. vilket kan
innebära att utbildningarna nedprioriteras.
För att minska sårbarheten bör därför 3-4 personer från de verksamheter som förväntas bli mest
berörda genomgå en fördjupningsutbildning om barnkonventionen för att vara ett stöd till
kollegorna och även hålla i utbildningar.
De interna resurserna föreslås användas för utbildning inom ”sina” förvaltningar och de
verksamheter som behöver en generell grundläggande introduktion om barnkonventionen.
Utbildningarna för de anställda föreslås genomföras i samband med apt, utbildningsdagar etc. För
de verksamheter som är schemastyrda krävs en längre framförhållning i planeringen jämfört med
andra. Utbildningen för de förtroendevalda genomförs förslagsvis i samband med ett möte i
kommunfullmäktige.
Beskrivning av kostnader
Externa resurser
Extern kompetens kan inhämtas på olika sätt. Ett alternativ är att anlita en extern konsult som
efter sedvanlig upphandling genomför ett utbildningsuppdrag. En risk med ett sådant upplägg är
att tillgången till kompetensen blir begränsad till just de utbildningstimmar som avtalet omfattar
och därefter försvinner från organisationen.
Ett annat alternativ är att sluta ett avtal om ett s.k. Idéburet offentlig partnerskap (IOP) med en
ideell organisation och låta en överenskommelse om utbildning i barnkonventionen ingå som en
del i avtalet. Det skulle säkerställa ett långsiktigt samarbete där den idéburna organisationen aktivt
bidrar till kommunens utveckling.
I december 2018 beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott ett bidrag på 300 000 kr till Rädda
Barnens Riksförbund, Region Syd för arbetet med ensamkommande ungdomar i Kalmar. Av
beslutet framgår också att parterna ska undersöka förutsättningar för att etablera ett Idéburet
offentligt partnerskap (IOP) för långsiktig samverkan vilket förordas av både socialförvaltningen i
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Kalmar kommun och Rädda Barnen. Anledningen är att det med största sannolikhet kommer att
finnas behov av fortsatt samverkan över tid.
Då det redan finns en uttalad vilja att utreda förutsättningarna för ett IOP-avtal mellan
kommunen och Rädda Barnen förordas i första hand att utbildningarna som kräver extern
kompetens genomförs inom ramen för ett sådant avtal. En överenskommelse om Idéburet
offentligt partnerskap är förknippat med vissa kostnader. Kommunens ersättning till Rädda
Barnen ska täcka kostnaderna för deras insatser. Om ett IOP-avtal utarbetats under 2019 kan
medel för detta äskas i budgeten för 2020. Ersättningen står i relation till avtalets innehåll och
omfattning och då arbetet ännu inte inletts är det i dagsläget inte möjligt att uppskatta storleken
på ersättningen.
Interna resurser
När det gäller kostnaderna för utbildning med hjälp av befintliga interna resurser är de också
svåra att beräkna. Som tidigare nämnts gjordes vid den förra utbildningsinsatsen ingen beräkning
av hur många timmar som lades ned på förberedelse och genomförande. Om utbildningarna kan
genomföras i kommunens egna lokaler handlar det framför allt om den tid som utbildarna lägger
ner på att förbereda och genomföra utbildningen samt alternativkostnader för den tid de anställda
deltar i utbildningen i stället för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.
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Intervjuade personer
Kalmar kommun

Verksamhet
Kalmarhem AB
Kalmarhem AB
Kalmarhem AB
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen

Namn
Ola Johansson
Ulrika Risemark Regebro
Anna Thune
Martina Boson
Johanna Kindqvist
Ann-Sofie Lagercrantz
Henrik Nilsson
Pär Svanfeldt
Jonas Svendsén
Jonas Sverkén
Anna Sverresdotter
Johanna Vasilevski
Louise Weidolf
Hillevi Österbo
Karoline Ödell
Jimmy Rudelius

Funktion
Arbetsledare
Arbetsledare
Bosamordnare
Folkhälsosamordnare
Arbetsledare
Strateg social hållbarhet
Kommunikationschef
Enhetschef
Landsbygdsutvecklare
Förvaltningschef
Enhetschef
Upphandlare
Strateg social hållbarhet
Enhetschef
Kommunikatör
Administrativ chef

Sophia Sundlin

Ungdomsombud

Evelina Juel
Johan Råberg
Åsa Strandlund

Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre
kommundelsförvaltning
Södermöre
kommundelsförvaltning
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Josef Bjerlin
Anette Klinth
Martina Adiels Balk
Marcus Kindahl
Ann-Charlotte Hedström
Madeleine Hermansson
Birgitta Jansson
Margit Lindholm Johansson
Thereze Lundborg
Lena Thor

Nämndsekreterare
Administrativ chef
Miljö- och
kvalitetssamordnare
Verksamhetsutvecklare
Stabschef
Enhetschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Verksamhetsutvecklare
Enhetschef
Förvaltningschef

Martin Westbrandt

Verksamhetsutvecklare

Lillian Alverö
Emad Soukiyh

Planeringssekreterare
Administrativ chef

Namn
Pia Axeheim

Funktion
Nämndsamordnare/utredare

Övriga kontakter
Verksamhet
Kultur- och
fritidsförvaltningen
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Landstinget i Kalmar län

Emmy Ahlstedt

Samhällsbyggnadskontoret
Socialdepartementet
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Vimmerby kommun
Överförmyndarverksamheten

Monica Helgesson
Sara Philipson
Carina Björkman
Iréne Jonsson
Anders Degerman
Maria Betelid

Samordnare för social
hållbarhet
Sekreterare
Departementssekreterare
Nämndsekreterare
Kanslisekreterare
Folkhälsosamordnare
Handläggare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ann-Mari Nilsson
Tel 0480-45 01 31

2019-01-31

Ärendebeteckning

KS 2018/0056

Kommunstyrelsen

Instruktion för kommundirektören
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i kommundirektörens instruktion och kompletteringen med ansvaret vid kris eller svår påfrestning.
Bakgrund
Enligt 7 kap. kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Med anledning av ovanstående fastställde kommunstyrelsen den 6 februari
2018 en instruktion för kommundirektören.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna
jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i
den kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion
kompletteras därför med även denna roll.
Samtidigt läggs instruktionen in i kommunens verksamhetshandbok och vissa
andra ändringar har markerats i dokumentet.
Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare
Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2018
Instruktion för kommundirektören (med ändringsmarkeringar)

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange text.│AnnMari.Nilsson@kalmar.se
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2018-02-06

Kommunstyrelsen
§ 35
Instruktion för kommundirektören
Dnr KS 2018/0056
Handlingar
Kommunstyrelsens presidiums skrivelse den 24 januari 2018.
Bakgrund
Enligt 7 kap kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ett förslag till instruktion för kommundirektör Annette Andersson har tagits
fram med bland annat uppdrag och ansvarsområden.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen fastställer instruktion för
kommundirektören.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för kommundirektören.

Sekreterare
Jonas Sverkén

Justeras
Johan Persson
ordförande

Thoralf Alfsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 februari 2018.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av

Dokumentansvarig

Kommunstyrelsen

Datum

Instruktion för kommundirektören
Bakgrund
Enligt 7 kap kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ställning i organisationen
Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen och har den ledande ställningen bland kommunens anställda tjänstepersoner.
Ansvarsområden
Utöver det som framkommer om ansvar och befogenheter i dokumentet
”Funktionsbeskrivning för chefer” gäller även nedanstående.
•
•
•
•

Kommundirektören är övergripande ansvarig chef för kommunledningskontoret.
Kommundirektören har arbetsgivarrollen för kommunens förvaltningschefer men dessa svarar för sina verksamheter gentemot sina
nämnder.
Kommundirektören är chef för staben på kommunledningskontoret
samt för chefen för plan- och byggenheten.
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår påfrestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

Uppdrag
Kommundirektören har följande uppdrag:
• Ansvarar för att ärenden som kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda och utredda samt
förenliga med gällande lagar och föreskrifter.
• Ansvarar för verkställighet och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen.
• Är mottagare av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige riktar till kommundirektören och ansvarig för genomförande och återrapportering.
• Biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt som beskrivs i kommunallagen.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser till så att styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
följs i organisationen.
Arbetar i sin roll med både majoriteten och oppositionen i kommunstyrelsen.
Verkar för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Ansvarar för att kommunfullmäktiges mål, uppdrag, ramar, riktlinjer
och styrande dokument förankras i kommunen.
Bereder ärenden rörande anställning och avveckling av förvaltningschefer inför beslut i kommunstyrelsen.
Utgör tillsammans med verkställande direktören för Kalmar Kommunbolag AB kommunens koncernledning som ska samordna och leda
koncernövergripande frågor. Koncernledningen ansvarar också för att
samordning sker mellan bolags- och förvaltningschefer i koncernövergripande frågor och gemensamma uppgifter samt att ett koncernperspektiv beaktas.
Leder och samordnar förvaltningschefsgruppen. I uppdraget ingår
samordning mellan cheferna avseende strategiska kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter samt att ett koncernperspektiv beaktas.
Genomför medarbetar- och lönesamtal med förvaltningschefer, och
kommunledningskontorets stab samt med enhetschefen för plan- och
byggenheten.
Ansvarar för att kommunledningskontoret bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och har övergripande ansvar för kommunledningskontorets personal och budget.
Är ordförande i PIB (plan- och investeringsberedningen), SAV (samverkan arbete och välfärd), IT-styrgruppen samt i den kommuncentrala
samverkansgruppen.
Har rätt att besluta om organisationsförändringar inom kommunledningskontoret.
Har en drivande roll i arbetet med att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet.
Deltar i det strategiska arbetet vid etablering och planering av företag.
Representerar och företräder kommunens tjänstepersonsorganisation i
olika lokala, regionala och nationella sammanhang.
Skapar öppenhet i bemötandet av massmedia i enlighet med offentlighetsprincipen och ger ärliga och korrekta uppgifter.
Informerar kommunfullmäktige om strategiska frågor/förändringar i
verksamheterna i samband med fullmäktiges möten.

Övrigt
• Har yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden och har rätt att göra en anteckning till protokollet i frågor som rör
ekonomi t.ex. om finansiering saknas vid vissa beslut.
• Har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder efter beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens ordförande.
Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg.
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•

Äger rätt att meddela olika direktiv och infordra uppgifter från de
kommunala förvaltningarna. Respektive förvaltningschef informeras
dock alltid i dessa sammanhang.

Uppföljning av uppdragen
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag sker vid uppföljnings- och medarbetarsamtal med kommunstyrelsens presidium. Uppföljningen ligger tillsammans med kommunens lönekriterier till grund för det årliga lönesamtalet mellan kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
Delegering
Till förvaltningschefen för kommunledningskontoret, exklusive koncernledning med stab, har kommundirektören delegerat nedanstående uppdrag som
följs upp vid månatliga möten dem emellan:
• Löpande frågor rörande kommunledningskontorets verksamhet.
• Löpande övergripande arbetsmiljö-, ekonomi- och budgetfrågor rörande kommunledningskontoret.
• Samordning av kommunledningskontorets ledningsgrupp och
chefsgrupp.
• Ordförandeskap i kommunledningskontorets samverkansgrupp.
• Medarbetar- och lönesamtal för enhetschefer kommunledningskontorets verksamhetschefer samt anställda inom området hållbarhet och
strategi.anställda på kommunledningskontoret.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anna Emrin
50104

Datum

2019-02-25

Ärendebeteckning

KS 2019/0020

Kommunstyrelsen

Revidering av Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till revidering
av firmatecknare för 2019.
Bakgrund
Enligt revisionsrapport från EY behöver tillvägagångssättet för att skicka utbetalningsfiler och hantera andra tjänster i internetbanken förändras. Dessa moment ska hanteras av två i förening.
Ändringen medför att tjänstepersoner från socialförvaltningen behöver läggas
till i förteckningen över firmatecknare för 2019, för att utbetalningar från socialförvaltningens system ska kunna utföras enligt nya rutiner.

Anna Emrin
Ekonom

Bilaga
Rätt att underteckna vissa handlingar - firmatecknare

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Louise Weidolf
50610

Datum

2019-01-29

Ärendebeteckning

KS 2018/0896

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till revidering
av reglementet för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.
Bakgrund
Reglementet för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är i behov av revidering.
Senaste ändringen gjordes i mars 2015.
Rådet bör på ett tydligare sätt vara remissinstans vid frågor som berör och även
delta i olika kommunala arbetsgrupper för att bevaka och föra in tillgänglighetsperspektivet.
I samband med att en ny nationell inriktning på funktionshinderpolitiken har
beslutats av Riksdagen bör även Tillgänglighetsrådets arbete utgå från denna
inriktning.
Både antalet deltagare från Kalmar kommuns nämnder och från funktionshinderorganisationerna är utökat. Önskvärt är att organisationernas
representanter företräder så många olika funktionsnedsättningar som möjligt.
Arvoden hanteras av respektive part.
Förutom de fyra ordinarie sammanträdena föreslås även ett kompetensutvecklingstillfälle per år.

Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet
Bilaga: Förslag på reglemente för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL

Handläggare

Datum

Louise Weidolf
0480-45 06 10

2019-02-13

Reglemente för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd
Antaget av kommunstyrelsen den 5 februari 2007, § 38 med ändring den 14 december
2010, § 224. Ändringar beslutade den 3 mars 2015, § 111.
1. Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunens nämnder och organisationerna för personer med
funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion
och är inte ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådet bör vara
remissinstans i frågor som berör. Tillgänglighetsrådet har också en
funktion av representantskap i olika arbetsgrupper för att bevaka och
utveckla tillgänglighetsperspektivet.
Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande
karaktär. Tillgänglighetsrådet ska inte behandla enskilda personers
ärende.
2. Mänskliga rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, Agenda 2030 och den nationella
funktionshinderpolitiken 2017-2025 anger inriktningen på arbetet.
Det nationella målet är
• att uppnå jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer
med funktionsnedsättning.
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet ska
beaktas.
Inriktningen för arbetet är
1. principen om universell utformning, samhället ska utformas
så att det i största möjliga utsträckning kan användas av alla
2. att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i
samhället för människor med funktionsnedsättning
3. individuellt stöd och lösningar för individuell
självständighet
4. att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer
med funktionsnedsättning
3. Tillgänglighetsrådet består av representanter från kommunens nämnder
och från organisationer för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen i
Kalmar kommun utser två ledamöter och två ersättare. Övriga

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │louise.weidolf@kalmar.se
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nämnder representeras av respektive presidium. Organisationerna för
funktionsnedsatta utser 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kalmar kommuns ledamöter och ersättare utses av följande nämnder:
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden,
socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, vatten- och
miljönämnden samt Kalmarsunds överförmyndarnämnd.
Organisationerna utser sina representanter. Önskvärt är att
representanterna företräder så många olika funktionsnedsättningar som
möjligt.
Samtliga ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i Kalmar
kommun. Protokollsutdrag på vald representant lämnas till
kommunledningskontoret.
4. Ledamöter och ersättare utses för en tid av fyra år, sammanfallande
med mandatperioden för Kalmar kommuns förtroendevalda.
5. Kommunstyrelsen utser ordförande och organisationerna utser vice
ordförande för mandatperioden. Dessa bildar rådets presidium
tillsammans med representanter från kommunledningskontoret.
6. Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år samt ett
kompetensutvecklingstillfälle.
7. Arvoden hanteras av respektive part.
8. Kallelse och föredragningslista skickas ut 14 dagar före sammanträde.
Ärenden/frågor som ska behandlas av Tillgänglighetsrådet ska lämnas
in till kommunledningskontoret senast tre veckor före sammanträdet.
Protokoll förs vid Tillgänglighetsrådets sammanträden.
9. Kommunledningskontoret ska svara för Tillgänglighetsrådets kansli.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Sofie Lagercrantz
50163

Datum

2019-02-12

Ärendebeteckning

KS 2019/0112

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd.
Bakgrund
Mot bakgrund av ny mandatperiod ska aktuellt reglemente för kommunala
pensionärsrådet revideras. Det gällande reglementet antogs av kommunstyrelsen den 5 februari 2007.
Förslag till revidering innehåller följande förändringar:
§3
Servicenämnden föreslås få plats i rådet, eftersom underhåll av offentliga
miljöer, kost- och tillgänglighetsfrågor är av stor betydelse för folkhälsan i
seniorgruppen.
Förtydligande avseende krav på pensionärsorganisationernas målgrupp, med
ändring från begreppet pensionärer till ålderspensionärer.
Berörda nämnder representeras av respektive nämnds presidium, istället för
som tidigare två ledamöter och en ersättare.
§5
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och de två största
pensionärsorganisationerna innehar posterna som 1:e respektive 2:e vice
ordförande. I tidigare reglemente har rådet inom sig valt ordförande och vice
ordförande.
Förslaget innebär en anpassning till den norm som gällt inom pensionärsrådet,
som inneburit att kommunens representant med ansvar för äldrefrågor

GR Kommunledningskontoret Hållbarhet och strategi
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Ann-Sofie.Lagercrantz@kalmar.se

KS 2019/0112
innehaft ordförandeposten. Förslaget syftar också till att seniorperspektivet
lyfts och tydliggörs i alla relevanta processer och beslut i Kalmar kommun.

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg social hållbarhet

Bilaga
Reglemente för Kalmar kommuns pensionärsråd
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Reglemente för Kalmar kommuns pensionärsråd
Antaget av kommunstyrelsen den 5 februari 2007, § 38. Reviderat den …
februari 2019 (KS 2019/0112-1)

1. Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och
styrelser.
Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande
organ.
2. Pensionärsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande.
Följande övergripande mål skall vara vägledande.
Äldre skall:
 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
vardag
 Kunna åldras i trygghet och med behållet oberoende
 Bemötas med respekt
 Ha tillgång till god vård och omsorg
 Ha tillgång till förebyggande friskvård
3. Pensionärsrådet består av presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, Södermöre kommundelsnämnd samt lokala pensionärsorganisationer.
Pensionärsorganisationerna ska vara rikstäckande och öppna för alla
ålderspensionärer.
Respektive pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare
för varje påbörjat 1000-tal medlemmar i kommunen. Avstämning görs
inför varje ny mandatperiod.
Ledamöter och ersättare skall vara folkbokförda i Kalmar kommun.
Arvoden hanteras av respektive part.

Kansli och omvärld │ Kommunledningskontoret
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4. Ledamöter och ersättare utses för en tid av fyra år, sammanfallande
med mandatperioden för Kalmar kommuns förtroendevalda.
5. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och de två största
pensionärsorganisationerna innehar posterna som 1:e respektive 2:e
vice ordförande.
6. Pensionärsrådet sammanträder högst sex gånger per år.
7. Kallelse och föredragningslista skickas ut 14 dagar före sammanträdet.
Ärenden/frågor som ska behandlas av pensionärsrådet ska lämnas in
till kommunledningskontoret senast tre veckor före sammanträdet.
Protokoll ska föras vid pensionärsrådets sammanträden.
8. Kommunledningskontoret svarar för pensionärsrådets kansli.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Datum

2019-02-04

Ärendebeteckning

KS 2019/0132

Kommunstyrelsen

Reglemente för Kalmar kommuns
integrationsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar kommuns
integrationsråd.
Bakgrund
Kalmar kommun inrättade 2015 ett integrationsråd som ett forum där olika
aktörer möts i en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka
förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.
Syfte med rådet är att öka dialogen och för att förenkla och förkorta vägen till
aktiviteter, insatser och samverka med varandra inom integrationen. Rådet har
haft stor genomslagskraft och är i behov av att formaliseras varför ett
reglemente har arbetats fram.

Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Bilaga:
Reglemente

Kommunledningskontoret Arbete och välfärd
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │hillevi.osterbo@kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

KS 2019/0132

Reglemente för Kalmar kommuns
integrationsråd
1.

Integrationsrådet är ett råd för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen, frivilligorganisationer och andra aktörer som är berörda av
integrationsfrågor. Integrationsrådet har en rådgivande funktion och är
inte ett beslutande organ.

2.

Integrationsrådet har som mål att utbyta kunskaper och erfarenheter i
syfte att förenkla och förkorta vägen till aktiviteter, att öka förutsättningarna för individens egenförsörjning och delaktighet i samhället, att öka
förutsättningarna till goda språkkunskaper på det gemensamma språket,
svenskan, att tillvarata den kompetens och merit som flerspråkighet och
mångkultur är i vårt samhälle. Integrationsrådet ska inte behandla enskilda
personers ärende.

3.

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter samt ordförande till rådet.

4.

Integrationsrådets sammansättning bygger på att kommunen bjuder in
inför varje ny mandatperiod olika aktörer att arbeta för integration. Det
kan vara olika ideella föreningar, frivilligorganisationer, studieförbund och
näringslivet. Utifrån ett inledande möte görs intresseanmälningar för att
ingå i integrationsrådet under mandatperioden

5.

Integrationsrådets organisation och arbetsformer bygger på att rådets
medlemmar gemensamt diskuterar sig fram till vilka frågor och ämnen
som ska tas upp under året.

6.

Integrationsrådet fördelar gemensamt uppdrag, följer sen upp och
utvärderar resultaten. Rådet kan bjuda in andra intressenter för samråd
beroende på ämne/tema.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
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KS 2019/0132
7.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av
rådet utsedd ledamot.

8.

Integrationsrådet har sammanträde fyra gånger per år.

9.

Kallelse och föredragningslista skickas ut 14 dagar före sammanträde.

10. Kommunledningskontoret ska svara för integrationsrådets kansli.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ann-Sofie Lagercrantz
50163

2019-02-12

Ärendebeteckning

KS 2019/0113

Kommunstyrelsen

Reglemente för Kalmar kommuns lokala
brottsförebyggande råd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar kommuns
brottsförebyggande råd.
Reglementet ersätter de delar som avser organisation i kommunfullmäktiges
beslut från den 28 januari 2013, § 9, Inrättande av ett brottsförebyggande råd i
Kalmar.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan 2013 ett brottsförebyggande råd med syfte att
bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. I kommunfullmäktiges beslut
från 2013-01-28 (KS 2012/0662) fastställdes att ordförandeposten och den
som leder arbetet är kommunalråd med ansvar för social hållbarhet och till vice
ordförande utses oppositionens motsvarighet. Vidare fastställdes i beslutet
vilka förtroendevalda och funktioner som skulle ingå i rådet, samt att socialförvaltningen skulle svara för rådets kanslifunktion.
Ett effektivare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete uppnås
genom att polis, kommun och andra aktörer i lokalsamhället samordnar sina
insatser, och att det omfattar både sociala och situationella insatser. 2016
upprättade Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar ett nytt samverkansavtal där parterna kom överens om att ta fram gemensamma
medborgarlöften. Medborgarlöftena fokuserar på den lokala lägesbilden,
beskriver vad polis, kommun och andra aktörer lovar att åstadkomma
tillsammans med tidssatta och konkreta aktiviteter. Arbetet med medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av det lokala brottsförebyggande
arbetet, men kräver också en tydligare samordning. I samverkansavtalet kom
parterna överens om att lokala brottsförebyggande rådet ska användas som
samverkansforum för dessa frågor, vilket innebär att rådet behöver utvecklas
och utvidgas.

GR Kommunledningskontoret Hållbarhet och strategi
Adress , │ Besök
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Redan 2016 flyttades rådets kanslifunktion och samordningsansvaret från
socialförvaltningen till kommunledningskontoret att förstärka det kommungemensamma ansvaret.
Förslag till reglemente för Kalmars lokala brottsförebyggande råd, innebär att
rådet breddas och förstärks, för att bättre svara mot aktuella behov och krav.
Det sker dels genom ökad representation från kommunens styrnings- och
ledningsfunktioner men också att fler nämnder/förvaltningar ingår i rådet.
Detta i syfte att uppnå ytterligare förbättringar i samordning och effektivitet i
det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Förslag till reglemente har förankrats i de verksamheter som berörs av arbetet,
lokalpolisområde Kalmar samt andra externa aktörer, som samtliga ställt sig
positiva till förslaget.

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg social hållbarhet

Bilaga
Reglemente
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Datum

2019-02-12

Reglemente för Kalmar kommuns brottsförebyggande
råd
§ 1 Verksamhetsområde
Kalmars brottsförebyggande råd (lokala brå) bedriver trygghets -och säkerhetsfrämjande arbete, samt genomför lokala insatser för att öka kunskapen om
brott. Det övergripande uppdraget för rådet är brottsprevention och trygghetsfrämjande.
§ 2 Rådets uppgifter
Lokala brå är ett övergripande organ för ömsesidig information mellan
kommun, polis och andra berörda aktörer i samhället.
Rådet ska:
•

Följa den allmänna utvecklingen i trygghetsfrågor och
brottsutvecklingen i kommunen

•

Fungera som ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

•

Initiera, samordna och följa upp åtgärder på lokal nivå som leder till att
tryggheten ökar och brottsligheten minskar

•

Vara remissinstans och rådgivare till kommunala och externa organ,
samt lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom sitt
verksamhetsområde

•

Stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer

•

Följa upp och utvärdera insatser och resultat av Kalmar kommuns och
lokalpolisområde Kalmars samverkansavtal och medborgarlöften

Address
Tel 0480-45 00 00 vx │
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§ 3 Rådets sammansättning
Rådet består av presidierna för kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, servicenämnden, Södermöre kommundelsnämnd,
utbildningsnämnden samt representation från kommunstyrelsen och för
lokalpolisområde Kalmar.
Kommunstyrelsen representeras av kommunalråd med ansvar för
trygghetsfrågorna, som även är ordförande för rådet, kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande, som är rådets vice ordförande samt kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande.
Ledamöter utses för en tid av fyra år, sammanfallande med mandatperioden
för Kalmar kommuns förtroendevalda.
Till rådets sammanträden kallas följande tjänstepersoner, eller deras
ställföreträdare:
Förvaltningschefer för kommunledningskontoret, kultur- och
fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen,
socialförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning och
utbildningsförvaltningen.
Till rådets sammanträden kallas även befattningshavare för kommunens
funktioner inom:
säkerhet, brottsförebyggande och folkhälsa samt även lokalpolisområdets
kommunpolis i Kalmar kommun.
Förbundschefen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska bjudas in till rådets
möten.
§ 4 Sammanträden
Lokala brå sammanträder minst 4 gånger per år.
Kallelse och föredragningslista skickas ut senast sju dagar före sammanträdet
om det inte finns särskilda skäl som talar för annat.
Protokoll ska föras vid rådets sammanträden.
§ 5 Beredning av ärenden
Ordförande ska i samråd med brottsförebyggande strateg ansvara för
beredning av ärenden. Ärenden och frågor som ska behandlas av rådet ska
lämnas in till kommunledningskontoret senast tre veckor före sammanträdet.
Rådet har en beredningsgrupp som består av rådets ordförande samt vice
ordförande, kommunpolis och brottsförebyggande strateg. Beredningsgruppens uppgift är att bereda och planera rådets möten.
Kommunledningskontoret ska svara för rådets kansli.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Stina Nordström

2019-02-11

Ärendebeteckning

KS 2018/1145

Kommunfullmäktige

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Samlokalisera mer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att samlokalisera mer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att berörda bolag och nämnder
ges i uppdrag att utreda om verksamheter som är finansierade av flera kommuner skulle kunna samlokaliseras för ett effektivare resursutnyttjande och bättre
samordning. Ett annat skäl som anges är att samlade verksamheter skulle göra
det naturligare för medborgare att hitta till dem.
Yttrande
Som motionären skriver finns det i kommunen ett antal verksamheter som är
gemensamt finansierade av flera kommuner. Som exempel nämns Barnahus,
Alternativ till våld, Samordningsförbundet, Sydostjouren och Överförmyndarverksamheten.
Det bör tilläggas att de kommuner som deltar i samarbetet varierar mellan
verksamheterna. I samarbetet kring Barnahus ingår utöver ett antal kommuner
dessutom Region Kalmar, Polisen och Åklagarmyndigheten. I Samordningsförbundet medverkar förutom samtliga kommuner i länet även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar.
Överförmyndarverksamheten uttrycker att man skulle dra fördel av att dela
lokaler med andra. Framförallt vore en gemensam reception önskvärt då man
tar emot besök från allmänheten.

GR Kommunledningskontoret Hållbarhet och strategi
Adress , │ Besök
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För verksamheterna Barnahus och Sydostjouren skulle en samlokalisering
eventuellt ha vissa fördelar för de anställda. Polisens krav på säkerheten i verksamhetens lokaler är dock en aspekt som har visat sig vara begränsande och
hindrat sådana planer tidigare. Såväl skalskydd som sekretess måste beaktas,
liksom avståndet till närmaste polisstation.
En annan aspekt att ta hänsyn till är hur tillgängliga de olika verksamheterna
ska vara. Även här finns en variation. Vissa verksamheter är öppna för allmänheten, som t.ex. Överförmyndarverksamheten. I dessa fall är det praktiskt med
en lokalisering på ett ställe som medborgarna enkelt kan nå. Barnahus tar däremot endast emot barn och ungdomar efter en kontakt med socialtjänsten eller
Polisen. Värdet av att ligga samlat tillsammans med andra gemensamt finansierade verksamheter med annan organisation och innehåll är därför begränsat.
Utöver detta bör nämnas att Sydostjouren av säkerhetsskäl bör vara anonym
och inte skylta med sin verksamhet.
Samordningsförbundet arbetar utifrån ett länsperspektiv. Att samlokalisera
kansliet skulle kunna uppfattas som att verksamheten blir mer knutet till just
Kalmar kommun vilket inte skulle gynna verksamhetens länsuppdrag. Den
nuvarande lokaliseringen med närheten till de myndigheter man samverkar
med uppges fungera mycket väl och Samordningsförbundet ser därför inga
fördelar med en samlokalisering.
Överförmyndarverksamheten är därmed den enda av verksamheterna som är
entydigt positiv till förslaget. Sammantaget talar detta för att det saknas tillräckliga skäl för att gå vidare med en utredning om samlokalisering av verksamheter.

Stina Nordström
Handläggare social hållbarhet

Bilaga
Motion
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Motion från Carl-HenrikSölvinger(L)

Samlokalisera mer
Kalmarkommunär engageradi flera mycketlovvärdasamarbetenmed andrakommunerinom socialt
arbete.Det handlarom gemensamtfinansieradeverksamhetersom t.ex. Barnahus,Alternativ till våld
(ATV),Samordningsförbundet
och Sydostjouren.Verksamheternaär idagutspriddaoch har i någrafall
privata hyresvärdar.
Ävenunder kommunstyrelsensansvarfinns flera verksamhetermed kopplingtill socialtarbete,
arbetsmarknadsfrågor,
idag utspridda.Från2019 drivs dessutomÖverförmyndarverksamheten
tillsammansmed ölandskommunernavilket skullegöraävenden verksamhetenintressantatt
samlokalisera.
Kundekommunkoncernenerbjuda ändamålsenligalokalerpå en plats skulleverksamheternakunna
samnyttjaresurseroch samarbetaför att gemensamtsatsademedel skulleräckalängreoch för att i
större gradgå till sitt ändamål.Givetvismåstehänsyntas till de olika verksamheternasbehovav
sekretessosv.men detta skullekunnalösaspå ett ändamålsenligtsätt äveni gemensammalokaler.
Samladeverksamheterskulleocksågöradet naturligareför medborgareatt hitta till dem. Somett
kontorshotellför kommunaltfinansieradeverksamheter.
Samlandetav kommunalaverksamheterskulleskei en passandetid då Linnéuniversitetetbörjat
lämnaflera av sinatidigareutbildningslokalerrunt om i Kalmar.

Med anledningav ovanståendeföreslårjag fullmäktigebesluta:
Berördabolagoch nämndergesi uppdragatt utreda om verksamhetersom är finansieradeav flera
kommunerskullekunnasamlokaliseras
för ett effektivareresursutnyttjandeoch bättre samordning.

Carl-HenrikSölvinger(L)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Sofie Lagercrantz
50163

Datum

2019-02-04

Ärendebeteckning

KS 2018/0957

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om förutsättningarna för att
öka den digitala delaktigheten bland seniorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att undersöka förutsättningarna för att öka den
digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna
för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun, bland
annat genom ett samarbete mellan bibliotek, äldreomsorg och kommunens
träffpunkter.
Yttrande
Idag räknas ca 400 000 äldre stå utanför det digitala samhället och sakna teknik
som möjliggör användning av internet. Det motsvarar var femte person över
65 år i Sverige. Forskning från Linnéuniversitetet visar att många äldre riskerar
att drabbas av ett digitalt utanförskap. Samma forskningsstudie slår fast att det
är viktigt att kommunala verksamheter tar hänsyn till det och utvecklar arbetssätt och strategier så att äldre inte utestängs i kommunikationen med desamma
och att det måste finnas ett tydligt medborgarperspektiv i kommunens arbete
med digitala lösningar.
Vid kommunikation med olika verksamhetsföreträdare i Kalmar kommun blir
det tydligt att det finns en stor medvetenhet om dilemmat, och en stor vilja att
utveckla formerna för att förebygga och förhindra ett digitalt utanförskap för
bl.a. seniorgruppen.
Som ett led i arbetet pågår ett antal aktiviteter, ex. planering av projektet ”Mer
digital”, och olika insatser på träffpunkter och bibliotek. Insatsen Mer Digital
är ett grundläggande utbildningsinitiativ som vänder sig till invånare 65 år och
äldre i syfte att minska det digitala utanförskapet. Projektet innehåller
workshops med grundläggande IT-utbildning i syfte att sänka tröskeln för att
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testa digitala lösningar och öka användningen av kommunens e-tjänster för
samhällsnytta och medborgarnytta. Projektet kommer att genomföras under
maj månad med totalt 8 workshops förlagda till Ljungbyholm, Rockneby och
centrala Kalmar.
Under vårvintern 2019 kommer digitaliseringsledare i berörda verksamheter
tillsammans med kommunens centrala funktioner för digitalisering och
folkhälsa att bjuda in företrädare för seniororganisationerna för att tillsammans
skapa en bred bild av de utmaningar och möjligheter som finns i Kalmar och
utifrån den komma fram till en gemensam färdväg framåt för att öka äldres
förutsättningar för digital delaktighet.

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg social hållbarhet
Bilaga
Medborgarförslag
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2019-01-30

Omsorgsnämnden

§6
Remissvar - Framtidens specialistsjuksköterska
Dnr ON 2019/0005
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Bakgrund
2017 fick Kenth Nauclér regeringens uppdrag att se över
specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska
möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den
kunskap och den förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska.
Utredningen skulle också analysera vårdens tillgång på och behov av
specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
Utredningen lyfter fram en utveckling där hälso- och sjukvård organiseras i stor
utsträckning i människors hem eller kommunala boendemiljöer. Allt mer av
vården ska bedrivas närmare befolkningen. Den demografiska utvecklingen
med alltfler äldre och multisjuka är en av anledningarna till denna omställning.
Slutenvården ska ges när vården inte kan ges som öppen vård. Den
primärkommunala vården ska i första hand möta behoven och vårdens
utmaningar kräver förändrade arbetssätt. På flera platser i landet utvecklas
arbetssätt där en sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande
på distans med hjälp av teknik. För att vårdgivarna ska ges förutsättningar att
bedriva en jämlik och säker vård anser utredningen att det krävs ett antal nya
utbildningsvägar som syftar till att skapa nya yrkesroller och
utbildningsmöjligheter för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Den
primärkommunala vården omfattar allt från äldrevård i hemmet, vård i livets
slutskede till mer avancerad vård.
Avancerad högteknologisk vård kan ges i hemmet med hjälp av respirator eller
i form av hemdialys. För denna vård behövs specialistsjuksköterskor med
särskild kompetens som kan utgöra en länk mellan sjukhuset och vård i
hemmet samt kunskap om utformningen av vård i hemlik miljö. En
specialistutbildning i hemsjukvård skulle kunna möta såväl dagens som
framtidens krav på att vården ska bedrivas där patienter behöver den.
Utredningens bedömning över vad som behöver göras utgår från att
vårdgivarna i hälso- och sjukvården inte tar tillvara på specialistsjuksköterskans
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2019-02-13
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2019-01-30

kompetens i tillräcklig utsträckning och att yrket därför inte upplevs så
attraktivt som det har potential att göra. Arbetsgivarna saknar ofta kunskap om
vad specialistsjuksköterskans kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som
ingår i yrket, vilket påverkar lönebildningen negativt.

Yttrande
Förslag och överväganden i utredningen
1. Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras, särskilt i fråga om verksamhetens
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vårdgivarna ska
använda ledningssystemet som verktyg för att inventera, identifiera och
planera. Vi instämmer i vikten av att strategisk
kompetensförsörjning ska ingå i ledningssystemet.
2. Åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet genom att
tillskapa specifika anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån
respektive område för specialisering. Vårdgivarna bör identifiera
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och
värdesätts korrekt i systemet för arbetsidentifikation (AID), vilket
också möjliggör en differentiering av lön i högre gran än idag då
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter blir kända och kan
värdesättas. Karriär och lönetrappor bör finnas och vara kända för
medarbetarna. AID kodning används idag i flertalet kommuner
samt lönedifferentiering efter kompetensnivåer, men vi anser att
det behövs en ökad tydlighet avseende specialistsjuksköterskans
roll och specifika arbetsuppgifter inom kommunal hemsjukvård.
Behov, fördelning och utbildningsvillkor behöver också ses över.
3. Införande av ett ökat antal fristående kurser i högskolan. Universitet
och högskolor ska tillhandahålla ett brett och flexibelt kursutbud för
fristående kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och
vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för
specialistsjuksköterskor m.fl. Innehållet ska vara anpassat så att
utvecklingen inom vården följs. Kurserna kan variera i omfattning
mellan kortare kurser om 7,5 – 15 högskolepoäng till längre kurser om
30 högskolepoäng.
Vi anser att förslaget är bra. Fristående kurser inom bland annat
palliativ vård och geriatrik finns redan idag, men det är viktigt att
utveckling av fler fristående kurser som följer vårdens behov.
Kompetensutvecklingen underlättas för yrkesverksamma
sjuksköterskor som kan kombinera arbete och studier. Det är
önskvärt att de fristående kurserna kan sammanställas till en
specialistkompetens.
4. En ny yrkesexamen införs: Avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen (AKS) på 120 högskolepoäng.
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Avancerad klinisk specialistsjuksköterska ska införas som ett nytt
reglerat legitimationsyrke i patientsäkerhetslagen. AKS ska ha
ensamrätt till yrket. Det är en autonom roll som utifrån vårdens
utveckling och komplexitet faktiskt efterfrågas i vården och som kan ta
ett reellt ansvar utifrån ett helhetsperspektiv för patienten och
verksamheten i framtidens hälso- och sjukvård. Fördjupning kan väljas
inom slutenvården ex kirurgi eller familj inom den öppna vården (en
avancerad distriktssköterska).AKS är en ny yrkesroll som utökar
sjuksköterskans ansvar att även omfatta ett utökat medicinskt ansvar
för patienter som vanligtvis inte ingår i sjuksköterkans roll utan är
läkares arbetsuppgifter. AKS ska regeleras som ett ensamrättsyrke i
likhet med läkare och barnmorskor. Detta för att säkerställa både
patientsäkerheten och patienternas förtroende för yrket.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) innebär en ny
yrkesroll, som delvis också kan avlasta distriktsläkaren och vara
en länk mellan den kommunala hemsjukvården, primärvården
och slutenvården. Specifika roller utvecklas inom kommunen,
såsom vårdkoordinator eller specialisthandledare. Utvecklingen
av nära vård innebär också en ökad satsning på förebyggande
insatser och här saknar vi en beskrivning av vikten av arbete i
multiprofessionella team även för AKS sjuksköterskan.
5. En ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen infördes
2013. Då reformen med specialiseringsområden inte har inte kunnat
förse vården med nya inriktningar i tillräcklig omfattning föreslår
utredningen att specialistsjuksköterskeexamen kvarstår med 60
högskolepoäng. Därutöver anges tre särskilda områden för
specialisering: mot anestesivård, intensivvård och operationsvård.
Distriktssköterskeutbildningen bör fortsättningsvis, enligt utredningens
förslag, kunna utformas som ett specialiseringsområde mot tex nära
vård eller primärvård. Dessutom ger utredningens förslag om
införandet av AKS ytterligare en utbildningsnivå för de områden som
idag ingår i distriktssköterskeutbildningen.
Antalet specialistutbildningar begränsas enligt förslaget, vilket vi
anser är bra, då möjligheten finns för lärosäten att själva utforma
specialistutbildning inom kommunal hemsjukvård. Nuvarande
specialistutbildningar som distriktssköterskeutbildning och
specialistutbildning med inriktning mot äldre bör kunna
kombineras inom denna inriktning. Det är viktigt att antalet
specialistutbildade sjuksköterskor inte fortsätter minska i
omfattning inom kommunal hemsjukvård. Innan
hemsjukvårdsövertagandet krävde landstingen
distriktssköterskeutbildning för att få arbeta i hemsjukvården,
men detta krav har inte kunnat hållas kvar, vilket innebär att
antalet distriktssköterskor successivt minskar samtidigt som den
kommunala hemsjukvården blir alltmer omfattande och
avancerad.

4 (6)

Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2019-01-30

6. Kraven på särskild behörighet för antagning till
specialistsjuksköterskeutbildningen ses över men föreslås fortsatt vara
upp till varje lärosäte att besluta om. Om krav ställs på särskild
behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan detta utgöra ett hinder
för försörjningen av specialistsjuksköterskor.
7. Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare bör förbättras. Samverkan
pågår mellan lärosäten och vårdgivare i hela landet, men sker för
närvarande på frivillig grund. Samverkan är mest frekvent inom ramen
för den verksamhetsförlagda utbildningen. Utredningen föreslår att
denna samverkan ska regleras genom avtal mellan respektive aktör.
Regeringen betonar i den senaste forskningspolitiska propositionen
vikten av att samverkan är en naturlig och integrerad del av lärosätenas
uppgifter att anordna utbildning och bedriva forskning. Ett avtal
föreslås mellan staten och vårdgivare för utbildningar som leder till
specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk
specialistsjuksköterska (AKS). I avtalet ska parterna överenskomma om
samarbete för dessa grupper, om vårdvetenskaplig forskning, om
utvecklingen av hälso- och sjukvården samt om statens ersättning till
vårdgivarnas åtaganden att medverka inom dessa områden, bl.a. i form
av ett VFU-avtal.
Ersättning till kommunerna för VFU-praktik är en mycket viktig
fråga som varit aktuell under flera år, men inte fått gehör.
behovet av en kvalificerad VFU kommer öka och genom att
kommunerna föreslås får ekonomisk ersättning kan lärosäten
också ställa krav på VFU-praktiken. Vårdgivarna kan använda
den ekonomiska ersättningen för att frikoppla
specialistsjuksköterskor på del av arbetstiden för att utveckla
handledning och mentorskap i verksamheten.
Samverkan mellan vårdgivare och lärosäten bör utvecklas mer
lokalt, även inom områden som inte rör VFU. Här har Kalmar
kommun inlett ett samarbete med Linnéuniversitet för
samfinansiering av en klinisk lektorstjänst, med bland annat
utveckling av forskningscirklar och reflektion inom
verksamheten.
8. Samverkan på nationell nivå avseende specialistutbildningarna behöver
formaliseras. Utredningen lyfter fram behovet av att inrätta ett
nationellt samverkansråd inom regeringskansliet för strategiska frågor
om samverkan mellan staten och huvudmännen som rör
kompetensförsörjningen för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor,
barnmorskor och röntgensjuksköterskor.
Omställningen till nära vård är en strategiskt mycket viktigt
nationell fråga, vilket kräver samverkan på nationell nivå. Vi
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instämmer i utredningens förslag om att inrätta ett nationellt
samverkansråd inom området.

Beslut
Omsorgsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, överlämnar
upprättat förslag till yttrande på betänkande om
specialistsjuksköterskeutbildning SOU 2018:77 till kommunstyrelsen.
Protokollanteckning
I dag finns det 11 nationellt fastställda specialistutbildningar för sjuksköterskor
som leder till en generell magisterexamen och en yrkesexamina. Det har under
många år rått stor brist på specialistsjuksköterskor i hela landet. Orsaker till
bristen är främst att arbetsgivarna Inte har tydliggjort befattningen och att
lönen inte motsvarar den kunskap och kompetens som utbildningen medför.
Därför var det välkommet med en utredning om framtidens
specialistsjuksköterskor. Mycket av det som sägs i utredningen är bra beskrivet
som exempelvis orsaker till bristen på specialistsjuksköterskor samt förslaget
till en ny specialistsjuksköterska, avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen på 120 högskolepoäng. Det som är mindre bra
är att minska på antalet nationellt fastställda specialistutbildningar från dagens
11 till att bli enbart fyra. Alla fyra är dessutom helt inriktade på den akuta
vården och högspecialiserad vård. (Anestesivård, intensivvård, operationsvård
och avancerad klinisk vård). Utredningen beskriver behovet av
specialistkompetenser för sjuksköterskor som riktar sig mot öppna vården men
utan att tydligt fastställa mer specificerad specialistutbildning. Som jag tolkar
utredningens förslag blir det upp till varje lärosäte och arbetsgivare att fastställa
behovet av specialistutbildningar framöver. Vi vet att vårdbehovet av psykisk
ohälsa, äldre med multipla sjukdomar och förebyggande hälsovård är oerhört
stort i dag och kommer att öka i framtiden (i dag utgörs uppemot 70-80% av
vårdens samlade patientunderlag av äldre) Det borde därmed vara självklart att
även dessa specialistutbildningar fastställs på nationell nivå. Risken med att
lämna över en stor del av dagens specialistutbildningar till de enskilda
lärosätena och arbetsgivarna är att vi kommer få olika inriktningar på
specialistutbildningarna och som därmed kan leda till en ojämlik vård. Det gör
också att statusen på specialistutbildningarna bli olika där specialistutbildningar
mot den akuta vården får den högsta statusen.
Många talar i dag om betydelsen av att den nära vården (vård i hemmet) måste
utvecklas och förbättras för klara morgondagens vårdbehov. Utredningens
förslag pekar mot det motsatta med en tydlig prioritet sjukhusvård.
Kenneth Sjöström (S)
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Omsorgsnämnden

Remissvar - Framtidens specialistsjuksköterska
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, överlämnar
upprättat förslag till yttrande på betänkande om specialistsjuksköterskeutbildning SOU 2018:77 till kommunstyrelsen.
Bakgrund
2017 fick Kenth Nauclér regeringens uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och den förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Utredningen skulle också analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet.
Utredningen lyfter fram en utveckling där hälso- och sjukvård organiseras i stor
utsträckning i människors hem eller kommunala boendemiljöer. Allt mer av
vården ska bedrivas närmare befolkningen. Den demografiska utvecklingen
med alltfler äldre och multisjuka är en av anledningarna till denna omställning.
Slutenvården ska ges när vården inte kan ges som öppen vård. Den primärkommunala vården ska i första hand möta behoven och vårdens utmaningar
kräver förändrade arbetssätt. På flera platser i landet utvecklas arbetssätt där en
sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande på distans med
hjälp av teknik. För att vårdgivarna ska ges förutsättningar att bedriva en jämlik
och säker vård anser utredningen att det krävs ett antal nya utbildningsvägar
som syftar till att skapa nya yrkesroller och utbildningsmöjligheter för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Den primärkommunala vården omfattar
allt från äldrevård i hemmet, vård i livets slutskede till mer avancerad vård.
Avancerad högteknologisk vård kan ges i hemmet med hjälp av respirator eller
i form av hemdialys. För denna vård behövs specialistsjuksköterskor med särskild kompetens som kan utgöra en länk mellan sjukhuset och vård i hemmet
samt kunskap om utformningen av vård i hemlik miljö. En specialistutbildning
i hemsjukvård skulle kunna möta såväl dagens som framtidens krav på att vården ska bedrivas där patienter behöver den.
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Utredningens bedömning över vad som behöver göras utgår från att vårdgivarna i hälso- och sjukvården inte tar tillvara på specialistsjuksköterskans kompetens i tillräcklig utsträckning och att yrket därför inte upplevs så attraktivt
som det har potential att göra. Arbetsgivarna saknar ofta kunskap om vad specialistsjuksköterskans kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som ingår i
yrket, vilket påverkar lönebildningen negativt.

Yttrande
Förslag och överväganden i utredningen
1. Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras, särskilt i fråga om verksamhetens
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vårdgivarna ska använda ledningssystemet som verktyg för att inventera, identifiera och
planera. Vi instämmer i vikten av att strategisk kompetensförsörjning ska ingå i ledningssystemet.
2. Åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet genom att
tillskapa specifika anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån respektive område för specialisering. Vårdgivarna bör identifiera specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och värdesätts korrekt i systemet för arbetsidentifikation (AID), vilket också möjliggör en differentiering av lön i högre gran än idag då specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter blir kända och kan värdesättas. Karriär och
lönetrappor bör finnas och vara kända för medarbetarna. AID kodning används idag i flertalet kommuner samt lönedifferentiering
efter kompetensnivåer, men vi anser att det behövs en ökad tydlighet avseende specialistsjuksköterskans roll och specifika arbetsuppgifter inom kommunal hemsjukvård. Behov, fördelning
och utbildningsvillkor behöver också ses över.
3. Införande av ett ökat antal fristående kurser i högskolan. Universitet
och högskolor ska tillhandahålla ett brett och flexibelt kursutbud för
fristående kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för specialistsjuksköterskor m.fl. Innehållet ska vara anpassat så att utvecklingen inom vården
följs. Kurserna kan variera i omfattning mellan kortare kurser om 7,5 –
15 högskolepoäng till längre kurser om 30 högskolepoäng.
Vi anser att förslaget är bra. Fristående kurser inom bland annat
palliativ vård och geriatrik finns redan idag, men det är viktigt att
utveckling av fler fristående kurser som följer vårdens behov.
Kompetensutvecklingen underlättas för yrkesverksamma sjuksköterskor som kan kombinera arbete och studier. Det är önskvärt att de fristående kurserna kan sammanställas till en specialistkompetens.
4. En ny yrkesexamen införs: Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (AKS) på 120 högskolepoäng. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska ska införas som ett nytt reglerat legitimationsyrke i patientsäkerhetslagen. AKS ska ha ensamrätt till yrket. Det är en autonom roll
som utifrån vårdens utveckling och komplexitet faktiskt efterfrågas i
vården och som kan ta ett reellt ansvar utifrån ett helhetsperspektiv för
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patienten och verksamheten i framtidens hälso- och sjukvård. Fördjupning kan väljas inom slutenvården ex kirurgi eller familj inom den
öppna vården (en avancerad distriktssköterska).AKS är en ny yrkesroll
som utökar sjuksköterskans ansvar att även omfatta ett utökat medicinskt ansvar för patienter som vanligtvis inte ingår i sjuksköterkans
roll utan är läkares arbetsuppgifter. AKS ska regeleras som ett ensamrättsyrke i likhet med läkare och barnmorskor. Detta för att säkerställa
både patientsäkerheten och patienternas förtroende för yrket.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) innebär en ny
yrkesroll, som delvis också kan avlasta distriktsläkaren och vara
en länk mellan den kommunala hemsjukvården, primärvården
och slutenvården. Specifika roller utvecklas inom kommunen,
såsom vårdkoordinator eller specialisthandledare. Utvecklingen
av nära vård innebär också en ökad satsning på förebyggande insatser och här saknar vi en beskrivning av vikten av arbete i multiprofessionella team även för AKS sjuksköterskan.
5. En ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen infördes
2013. Då reformen med specialiseringsområden inte har inte kunnat
förse vården med nya inriktningar i tillräcklig omfattning föreslår utredningen att specialistsjuksköterskeexamen kvarstår med 60 högskolepoäng. Därutöver anges tre särskilda områden för specialisering: mot
anestesivård, intensivvård och operationsvård. Distriktssköterskeutbildningen bör fortsättningsvis, enligt utredningens förslag, kunna utformas som ett specialiseringsområde mot tex nära vård eller primärvård. Dessutom ger utredningens förslag om införandet av AKS ytterligare en utbildningsnivå för de områden som idag ingår i distriktssköterskeutbildningen.
Antalet specialistutbildningar begränsas enligt förslaget, vilket vi
anser är bra, då möjligheten finns för lärosäten att själva utforma
specialistutbildning inom kommunal hemsjukvård. Nuvarande
specialistutbildningar som distriktssköterskeutbildning och specialistutbildning med inriktning mot äldre bör kunna kombineras
inom denna inriktning. Det är viktigt att antalet specialistutbildade sjuksköterskor inte fortsätter minska i omfattning inom
kommunal hemsjukvård. Innan hemsjukvårdsövertagandet krävde landstingen distriktssköterskeutbildning för att få arbeta i
hemsjukvården, men detta krav har inte kunnat hållas kvar, vilket
innebär att antalet distriktssköterskor successivt minskar samtidigt som den kommunala hemsjukvården blir alltmer omfattande
och avancerad.
6. Kraven på särskild behörighet för antagning till specialistsjuksköterskeutbildningen ses över men föreslås fortsatt vara upp till varje lärosäte
att besluta om. Om krav ställs på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan detta utgöra ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor.
7. Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare bör förbättras. Samverkan
pågår mellan lärosäten och vårdgivare i hela landet, men sker för närvarande på frivillig grund. Samverkan är mest frekvent inom ramen för
den verksamhetsförlagda utbildningen. Utredningen föreslår att denna
samverkan ska regleras genom avtal mellan respektive aktör. Regering-
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en betonar i den senaste forskningspolitiska propositionen vikten av att
samverkan är en naturlig och integrerad del av lärosätenas uppgifter att
anordna utbildning och bedriva forskning. Ett avtal föreslås mellan staten och vårdgivare för utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS). I avtalet
ska parterna överenskomma om samarbete för dessa grupper, om
vårdvetenskaplig forskning, om utvecklingen av hälso- och sjukvården
samt om statens ersättning till vårdgivarnas åtaganden att medverka
inom dessa områden, bl.a. i form av ett VFU-avtal.
Ersättning till kommunerna för VFU-praktik är en mycket viktig
fråga som varit aktuell under flera år, men inte fått gehör. behovet av en kvalificerad VFU kommer öka och genom att kommunerna föreslås får ekonomisk ersättning kan lärosäten också ställa
krav på VFU-praktiken. Vårdgivarna kan använda den ekonomiska ersättningen för att frikoppla specialistsjuksköterskor på
del av arbetstiden för att utveckla handledning och mentorskap i
verksamheten.
Samverkan mellan vårdgivare och lärosäten bör utvecklas mer lokalt, även inom områden som inte rör VFU. Här har Kalmar
kommun inlett ett samarbete med Linnéuniversitet för samfinansiering av en klinisk lektorstjänst, med bland annat utveckling av
forskningscirklar och reflektion inom verksamheten.
8. Samverkan på nationell nivå avseende specialistutbildningarna behöver
formaliseras. Utredningen lyfter fram behovet av att inrätta ett nationellt samverkansråd inom regeringskansliet för strategiska frågor om
samverkan mellan staten och huvudmännen som rör kompetensförsörjningen för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor
och röntgensjuksköterskor.
Omställningen till nära vård är en strategiskt mycket viktigt nationell fråga, vilket kräver samverkan på nationell nivå. Vi instämmer i utredningens förslag om att inrätta ett nationellt samverkansråd inom området.

Christina Erlandsson
Verksamhetschef HSL

Mattias Ask
Förvaltningschef
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Genom beslut den 20 juli 2017 bemyndigade regeringen ministern
för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att
utse en särskild utredare med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska (dir. 2017:86). Utredningen ska även analysera vårdens
tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningens
uppdrag innebär även att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskor samt att bedöma behovet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Som särskild utredare förordnades f.d.
förbundsdirektör och ordförande för Röda Korsets högskola Kenth
Nauclér. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den
15 september 2017 till och med den 5 mars 2018 handläggare
Charlotte Elam. Som sekreterare i utredningen anställdes från och
med den 22 november 2017 departementssekreterare Malin Bolinder
och från och med den 5 december 2017 jurist och specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Margitta Fröberg.
Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 februari
till och med den 2 juni 2018 jurist Helena Scarabin och från och med
den 15 juni till och med den 6 juli samt från och med den 20 augusti
till och med den 31 oktober 2018, studerande John-Erik Bergkvist.
Malin Bolinder har varit huvudsekreterare och anställd på 100 procent,
Margitta Fröberg och John-Erik Bergkvist har varit anställda på
100 procent och Helena Scarabin har varit anställd på 20 procent.
Som experter i utredningen förordnades från och med den
26 oktober 2017 departementssekreterare Malin Bolinder (Utbildningsdepartementet) utredare Lotta Christofferson (Sveriges Kom-

muner och Landsting), utredare Tomas Egeltoft (Universitetskanslersämbetet), utredare Therese Falén (Socialstyrelsen), förbundsombudsman Ulla Falk (Vårdförbundet), universitetslektor Isabell
Fridh (Högskolan i Borås), departementssekreterare Linda Hindberg
(Socialdepartementet), enhetschef Anna Humble (Karolinska Institutet) och ämnesråd Ann-Charlotte Wallin (Utbildningsdepartementet). Malin Bolinder entledigades från och med den 22 november 2017. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
departementssekreterare Lisa Midlert (Utbildningsdepartementet)
som expert. Lotta Christoffersson entledigades från och med den
19 mars 2018. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
handläggare Lisa Davidsson (Sveriges Kommuner och Landsting)
som expert. Linda Hindberg entledigades från och med den
19 mars 2018. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
departementssekreterare Nela Söder (Socialdepartementet) som
expert. Therese Falén entledigades från och med den 19 juni 2018.
I hennes ställe förordnades från och med samma dag jurist Hossein
Kamali (Socialstyrelsen) som expert.
Utredningen (U 2017:08) har tagit namnet Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Härmed överlämnas Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar sitt
betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Uppdraget är därmed slutfört.
Stockholm den 1 november 2018
Kenth Nauclér
/Malin Bolinder
Margitta Fröberg

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 17
Summary .......................................................................... 29
1

Författningsförslag ..................................................... 41

1.1

Förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ................................................................................. 41

1.2

Förslag till förordning om ändring av hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80) ................................... 43

1.3

Förslag till lag om ändring av patientsäkerhetslagen
(2010:659)................................................................................ 44

1.4

Förslag till förordning om ändring
av patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ...................... 49

1.5

Förslag till lag om ändring av högskolelagen
(1992:1434).............................................................................. 53

1.6

Förslag till förordning om ändring
av högskoleförordningen (1993:100)..................................... 54

1.7

Förslag till förordning om ändring av förordningen
(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer .............. 69

2

Utredningens uppdrag, utgångspunkter
och arbetssätt ........................................................... 73

2.1

Utredningens uppdrag ............................................................ 73

2.2

Utredningens utgångspunkter ............................................... 74

2.3

Utredningens arbetssätt ......................................................... 75
5

Innehåll

SOU 2018:77

2.4

Utredningens avgränsningar och tolkningar ........................ 78

2.5

Definitioner och benämningar i betänkandet ....................... 80

2.6

Betänkandets disposition ....................................................... 81

3

Utmaningar och utveckling i hälso- och sjukvården ....... 83

3.1

Utmaningar i hälso- och sjukvården ..................................... 83
3.1.1
Nya styrande principer för hälsooch sjukvården......................................................... 86

3.2

Specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter
i vården .................................................................................... 88
3.2.1
Vården kräver tillgång på specialistutbildade
sjuksköterskor som kan vägleda patienterna
och främja deras hälsa ............................................. 88
3.2.2
Utredningens förslag i relation till
utvecklingen och utmaningarna i hälsooch sjukvården......................................................... 97

3.3

Vilka kompetenser är centrala för
specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll
och arbetsuppgifter i vården?............................................... 100

4

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning ............... 101

4.1

Inledning ............................................................................... 101
4.1.1
Utredningens uppdrag avseende hälsooch sjukvården....................................................... 101
4.1.2
Hälso- och sjukvårdens utmaningar
– en kort introduktion .......................................... 102

4.2

Gällande rätt ......................................................................... 104

4.3

Yrkeskvalifikationsdirektiv .................................................. 104
4.3.1
Fortbildning .......................................................... 106
4.3.2
Behov av att förtydliga bestämmelserna
om fortbildning ..................................................... 107
4.3.3
Hur har våra grannländer genomfört
yrkeskvalifikationsdirektivet? .............................. 109
4.3.4
Kollektiv- och samverkansavtal ............................ 111

6

SOU 2018:77

4.3.5
4.3.6
4.3.7

Innehåll

Genomförande av det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet ................................ 112
Genomförandet av artikel 22 b
i yrkeskvalifikationsdirektivet .............................. 113
Fortbildning för veterinärer – en jämförelse
av fortbildningskrav för djurhälsopersonal .......... 114

4.4

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
och förordning (2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer .............................................................. 117

4.5

Hälso- och sjukvårdslagstiftning ......................................... 118
4.5.1
Allmänt om lagstiftningen .................................... 118
4.5.2
Hälso- och sjukvårdslagen .................................... 119
4.5.3
1 kap. Innehåll och tillämpningsområde .............. 120
4.5.4
2 kap. Definitioner................................................. 120
4.5.5
3 kap. Allmänt ........................................................ 121
4.5.6
4 kap. Organisation ............................................... 121
4.5.7
Förabeten till 4 kap. 1 och 2 §§, HSL ................... 121
4.5.8
5 kap. Verksamheten ............................................. 123
4.5.9
Förarbeten till 5 kap. 4 § HSL .............................. 124
4.5.10 Vårdgivarens ansvar för
kompetensförsörjningen ....................................... 124
4.5.11 Hur ser tillgången och behovet
av specialistsjuksköterskor ut? ............................. 125
4.5.12 Antal specialistsjuksköterskor som antas
och examineras ....................................................... 125
4.5.13 Analyser och prognoser ........................................ 126
4.5.14 Universitetskanslersämbetet
och Socialstyrelsens statistikpilot ......................... 129
4.5.15 Hälso- och sjukvårdens efterfrågan
på specialistsjuksköterskor ................................... 130
4.5.16 Arbetsidentifikation (AID) .................................. 131
4.5.17 Ledningssystem ..................................................... 137
4.5.18 Vårdgivarnas platsannonser .................................. 138
4.5.19 Utvärdering av professionsmiljarden ................... 140
4.5.20 Sjukhälsotalen i hälso- och sjukvården................. 148
4.5.21 Goda exempel från hälso- och sjukvården ........... 149
4.5.22 Svensk hälso- och sjukvård i förhållande
till andra jämförbara länder ................................... 151

7

Innehåll

SOU 2018:77

4.5.23
4.5.24
4.5.25

Advanced Practice Nurse ..................................... 162
Hälso- och sjukvårdshuvudmännen som
ansvariga för sjuksköterskors specialisering? ...... 176
Bakgrund till att staten övertog ansvaret
för de medellånga vårdutbildningarna.................. 178

4.6

Hälso- och sjukvårdsförordningen...................................... 185

4.7

Patientsäkerhetslagen ........................................................... 185
4.7.1
1 kap. Inledande bestämmelser............................. 185
”Med hälso- och sjukvårdspersonal avses
i denna lag ................................................. 186
4.7.2
Förarbeten till 1 kap. 4 § PSL ............................... 186
4.7.3
2 kap. Anmälan av verksamhet m.m. ................... 188
4.7.4
3 kap. Vårdgivarnas skyldighet att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ............... 188
4.7.5
Förarbeten till 3 kap. PSL ..................................... 189
4.7.6
4 kap. Behörighetsfrågor....................................... 192
4.7.7
Legitimationskrav i förhållande till näringsoch yrkesfrihet ...................................................... 192
4.7.8
Legitimation – skyddad yrkestitel, ensamrätt
till yrket, återkallelse ............................................. 193
4.7.9
Specialistkompetens – skyddad yrkestitel ........... 194
4.7.10 Principer för legitimation inom hälsooch sjukvården....................................................... 194
4.7.11 Reglerade arbetsuppgifter ..................................... 197
4.7.12 Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården? .. 199
4.7.13 5 kap. Begränsningar i rätten för andra än
hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa
hälso- och sjukvårdande åtgärder ......................... 199
4.7.14 6 kap. Skyldigheter för hälso- och
sjukvårdspersonal m.fl. ......................................... 200
4.7.15 Vetenskap och beprövad erfarenhet..................... 200
4.7.16 Personligt yrkesansvar .......................................... 203
4.7.17 Delegering ............................................................. 204
4.7.18 Ansvaret när patienter skadas ............................... 207
4.7.19 Straffrättsligt ansvar för vårdpersonal ................. 208
4.7.20 7 kap. IVO:s tillsyn ............................................... 212
4.7.21 Patientsäkerhet och tillsyn
(prop. 2009/10:210) .............................................. 213

8

SOU 2018:77

Innehåll

4.7.22 IVO:s tillsyn i praktiken ....................................... 214
4.7.22.1
Karolinska universitetssjukhuset
i Huddinge ................................................ 217
4.7.22.2
Södersjukhuset AB ................................... 220
4.7.23 Patientlagen............................................................ 222
4.7.24 Socialstyrelsens föreskrifter .................................. 222
Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9)
om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete ........................................... 222
Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12)
om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården .......................................... 223
5

Villkor och förutsättningar för högre utbildning
– nulägesbeskrivning ............................................... 225

5.1

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå ...................................................................... 225
5.1.1
Inledande fakta om högskolesektorn ................... 225
5.1.2
Svensk högre utbildning i europeisk kontext ...... 226
5.1.3
Bestämmelser om den högre utbildningen .......... 228
5.1.4
Examensordningen ................................................ 229
5.1.5
Examina i en historisk kontext ............................. 231

5.2

Resurstilldelning och dimensionering ................................. 232
5.2.1
Principer för resurstilldelningssystemet .............. 232
5.2.2
Resursfördelning vid lärosätena påverkar hur
verksamheten utvecklas......................................... 236
5.2.3
Dimensionering av högre utbildning.................... 238

5.3

Kurser och utbildningsprogram ........................................... 240
5.3.1
För- och nackdelar med det kursbaserade
utbildningsutbudet ................................................ 241
5.3.2
Uppdragsutbildning .............................................. 241
5.3.3
Fortbildning och vidareutbildning ....................... 242
5.3.4
Distansutbildning .................................................. 245
5.3.5
Studiefinansiering .................................................. 246

5.4

Kvalitetssäkring av högre utbildning ................................... 246
5.4.1
Tillstånd att utfärda examina ................................ 247

9

Innehåll

SOU 2018:77

5.4.2

Kvalitetsutvärderingar........................................... 247

5.5

Om samverkan ...................................................................... 250
5.5.1
Mål och bestämmelser för samverkan .................. 250
5.5.2
Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare ........ 251
5.5.3
Samverkan inom ramen för anställningen ........... 253

6

Specialistsjuksköterskeutbildning
– nulägesbeskrivning ................................................ 257

6.1

Utredningens uppdrag avseende
specialistsjuksköterskeutbildningen .................................... 257

6.2

Bakgrund till dagens specialistsjuksköterskeutbildning .... 258

6.3

En yrkesexamen på avancerad nivå ...................................... 262
6.3.1
Examensbeskrivningen för
specialistsjuksköterskeexamen ............................. 262

6.4

Specialistsjuksköterskeutbildning med
examensinriktningar ............................................................. 267
6.4.1
Specialistsjuksköterskeexamen med elva
inriktningar ............................................................ 267
6.4.2
Specialistsjuksköterskeexamen med viss annan
inriktning ............................................................... 275

6.5

Särskild behörighet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen .................................... 280

6.6

Resurstilldelning och dimensionering
i specialistsjuksköterskeutbildningen .................................. 282
6.6.1
Dimensionering av vårdutbildningar fungerar
inte optimalt .......................................................... 283
6.6.2
Specialistsjuksköterskeutbildningens
resursåtgång vid lärosätena ................................... 284
6.6.3
Utbyggnad av utbildningsplatser på vissa
hälso- och sjukvårdsutbildningar ......................... 285

6.7

Lärosätenas planering och genomförande av
specialistsjuksköterskeutbildningen .................................... 290
6.7.1
Färre specialistsjuksköterskor har lett till en
rad åtgärder ............................................................ 290

10

SOU 2018:77

6.7.2

Innehåll

Dubbla examina i form av yrkesexamen
och magisterexamen efter avslutad utbildning .... 294

6.8

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) ... 297
6.8.1
Reglering och omfattning av den
verksamhetsförlagda utbildningen ....................... 297
6.8.2
Statens kostnader för VFU ................................... 297
6.8.3
Lärosätena ansvarar för examinering av den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen ......... 298
6.8.4
Verksamhetsförlagd utbildning inom andra
utbildningar ............................................................ 302
6.8.5
Lärosätenas och hälso- och
sjukvårdshuvudmännens olika roller
i planeringen av den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen ............................................ 304

6.9

Läraranställningar på
specialistsjuksköterskeutbildningen .................................... 308

6.10 Uppdragsutbildningen har minskat ..................................... 316
6.11 Specialistsjuksköterskeutbildningen bedrivs som
distansutbildning i stor omfattning ..................................... 317
6.11.1 Lärosätenas strategier för distansutbildning ........ 318
6.12 Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen
2014 ........................................................................................ 319
6.12.1 Högskolelagens krav på hög kvalitet
i utbildningen ......................................................... 320
6.12.2 Universitetskanslersämbetets
kvalitetsgranskning 2014 ....................................... 320
6.12.3 Ett stort antal utbildningar med bristande
kvalitet .................................................................... 321
6.13 Samverkan i specialistsjuksköterskeutbildningen ............... 324
6.13.1 Samverkan på nationell nivå .................................. 325
6.13.2 Samverkan på regional nivå ................................... 328
6.14 Specialistsjuksköterskeutbildningens volym ....................... 332
6.14.1 Antalet studenter på
specialistsjuksköterskeutbildningen har ökat ...... 332
6.14.2 Examinerade specialistsjuksköterskor.................. 335

11

Innehåll

SOU 2018:77

6.14.3
6.14.4

Färre doktorander i ämnet omvårdnad ................ 337
Hälften av alla sjuksköterskeutbildade väljer
att vidareutbilda sig ............................................... 338

7

Barnmorskeutbildning – nulägesbeskrivning,
överväganden och förslag .......................................... 341

7.1

Utredningens uppdrag avseende
barnmorskeutbildningen ...................................................... 341

7.2

Om barnmorskeexamen ....................................................... 342
7.2.1
En yrkesexamen på avancerad nivå ...................... 342
7.2.2
Examensbeskrivning för barnmorskeexamen...... 342

7.3

Behöver examensbeskrivningen för barnmorskeexamen
ändras? ................................................................................... 343
7.3.1
Synpunkter från ingivare ...................................... 343
7.3.2
Övriga synpunkter om
barnmorskeutbildningen ...................................... 345
7.3.3
Behov av fortbildning och vidareutbildning ........ 347

7.4

Överväganden och förslag.................................................... 348
7.4.1
Det finns behov av en förändrad
examensbeskrivning för
barnmorskeutbildningen ...................................... 348
7.4.2
Krav på systematisk och fortlöpande
fortbildning............................................................ 349
7.4.3
Ökat antal fristående kurser i högskolan ............. 358

8

Finns det behov av en specialiströntgensjuksköterskeexamen? – nulägesbeskrivning, överväganden och
förslag .................................................................... 367

8.1

Utredningens uppdrag avseende behov
av en specialiströntgensjuksköterskeexamen ...................... 367

8.2

Om röntgensjuksköterskeexamen....................................... 368
8.2.1
Röntgensjuksköterskeexamen
är en yrkesexamen på grundnivå .......................... 368
8.2.2
Examensbeskrivningen för
röntgensjuksköterskeexamen ............................... 368

12

SOU 2018:77

Innehåll

8.3

Finns det behov av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen? .............................. 369
8.3.1
Synpunkter från ingivare ....................................... 370
8.3.2
Förutsättningar för utredningen och övriga
synpunkter ............................................................. 375
8.3.3
Röntgensjuksköterskans möjligheter till
utbildning på avancerad nivå ................................. 377

8.4

Överväganden och förslag .................................................... 380
8.4.1
Specialiströntgensjuksköterskeexamen ska
inte föras in i högskolan ........................................ 380
8.4.2
Krav på systematisk och fortlöpande
fortbildning ............................................................ 382
8.4.3
Ökat antal fristående kurser i högskolan ............. 391

9

Överväganden och förslag ......................................... 399

9.1

Inledning................................................................................ 399

9.2

Tillgång och behov av specialistsjuksköterskor .................. 402

9.3

Åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet .......................... 408
9.3.1
Goda exempel på åtgärder som vårdgivarna
kan vidta för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet ........... 408
9.3.2
Åtgärder som staten kan vidta för att öka
attraktiviteten och tillgången på utbildade
specialistsjuksköterskor ........................................ 413
9.3.3
Krav på systematisk och fortlöpande
fortbildning ............................................................ 413
9.3.4
Ökat antal fristående kurser i högskolan ............. 422

9.4

Ansvaret för sjuksköterskors specialisering ska fortsatt
vara statens ansvar ................................................................. 429

9.5

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen .............. 433
9.5.1
Varför behövs Avancerad klinisk
specialistsjuksköterska i Sverige? ......................... 436
9.5.2
Kompetenskrav ...................................................... 437
9.5.3
Varför ska AKS vara ett legitimationsyrke? ........ 438

13

Innehåll

SOU 2018:77

9.5.4
9.5.5

Examensbeskrivning för avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen ............................. 441
Närmare om examensbeskrivningen .................... 441

9.6

En ny examensbeskrivning för
specialistsjuksköterskeexamen ............................................ 446
9.6.1
Nya inriktningar har startats om än
i begränsad omfattning ......................................... 446
9.6.2
Specialistsjuksköterskeexamen............................. 449
9.6.3
Närmare om examensbeskrivningen för
en ny specialistsjuksköterskeexamen ................... 466
9.6.4
Exempel på särskilda områden för
specialisering.......................................................... 475

9.7

Vilka krav ska ställas för antagning till
specialistsjuksköterskeutbildningen? .................................. 478

9.8

Hur kan samverkan mellan lärosäten och vårdgivare
förbättras? ............................................................................. 481
9.8.1
Pågående samverkan på flera nivåer ..................... 481
9.8.2
Avtal motsvarande ALF-avtalet bör ingås
mellan staten och vårdgivare ................................ 483
9.8.3
Förenade anställningar .......................................... 490
9.8.4
Samverkan på nationell nivå ................................. 495

10

Konsekvenser av förslaget ......................................... 501

10.1 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ....................... 501
10.1.1 Avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen ............................. 501
10.1.2 En ny specialistsjuksköterskeexamen .................. 502
10.1.3 Ledningssystem ..................................................... 502
10.1.4 Fortbildning .......................................................... 503
10.1.5 Förenade anställningar .......................................... 504
10.2 Ekonomiska konsekvenser................................................... 504
10.2.1 Ekonomiska konsekvenser för staten .................. 504
10.2.2 Kostnader för studiestöd ...................................... 511
10.2.3 Universitetskanslersämbetet ................................ 511
10.2.4 Socialstyrelsen ....................................................... 512

14

SOU 2018:77

Innehåll

10.2.5

Ekonomiska konsekvenser för landsting
och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmännen) och privata vårdgivare ................. 515

10.3 Konsekvenser för patienter .................................................. 519
10.4 Konsekvenser för universitet och högskolor ...................... 520
10.5 Konsekvenser för enskilda utbildningsanordnare ............... 520
10.6 Konsekvenser för högskolans lärare och studenter ............ 521
10.7 Konsekvenser för andra myndigheter.................................. 522
10.7.1 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ........... 522
10.8 Konsekvenser i fråga om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt yrkeskvalifikationsdirektivet .................... 523
10.8.1 Konsekvenser för personer som vill utöva
yrket som specialistsjuksköterska eller
avancerad klinisk sjuksköterska ............................ 523
10.9 Konsekvenser för kvinnor och män ..................................... 524
10.10 Integrationspolitiska konsekvenser ..................................... 525
10.11 Konsekvenser för företag ..................................................... 526
10.11.1 Särskild hänsyn till små företag ............................ 526
Särskilt yttrande .............................................................. 527
Referenser ...................................................................... 529
Bilagor
Bilaga 1

Kommittédirektiv 2017:86 ........................................... 543

Bilaga 2

Utredningens referensgrupper ..................................... 557

Bilaga 3

Sammanställning över möten ....................................... 559

Bilaga 4

Frågeformulär från utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08) ........... 563

15

Innehåll

SOU 2018:77

Bilaga 5

Sammanställning av inkomna svar på utredningens
frågeformulär ................................................................ 575

Bilaga 6
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Specialistsjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad inom
hälso- och sjukvården och är en förutsättning för att en jämlik och
säker vård ska kunna bedrivas utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. Bristen på specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och
sjukvårdens möjlighet att säkerställa hälsa, lindra lidande och främja
en värdig död. Denna brist har även lett till växande vårdköer,
inställda operationer och stängda vårdavdelningar. I stort sett alla
politiska partier och andra beslutsfattare i vården är eniga om att det
krävs en rad åtgärder för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor
och stärka yrkets attraktivitet. För att på kort sikt lösa den uppkomna situationen har en rad tillfälliga satsningar genomförts med
varierande resultat. Att främja yrkets attraktivitet och öka tillgången
på specialistutbildade sjuksköterskor kräver hållbara åtgärder både
på kort och på lång sikt. För att behålla specialisterna i vården
behöver kompetensen användas i verksamheten så att kvaliteten i
vården ökar. Det behövs även fler utbildningsvägar som skapar möjligheter till karriärutveckling för specialistutbildade sjuksköterskor.
I betänkandet presenterar utredningen ett förslag till lösning som
består av olika åtgärder som sammantaget ska förbättra kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och därmed också patientsäkerheten. Ytterst fokuserar utredningen på att skapa en infrastruktur
för att stärka både specialistutbildningen och den specialistutbildade
sjuksköterskans yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård. Centrala
faktorer för att åstadkomma detta är dels att förse arbetsgivarna med
verktyg för en hållbar planering av kompetensförsörjningen, dels att
införa krav på fortbildning i enlighet med EU-rättsliga krav för att
på så sätt öka patientsäkerheten. Förslagen i betänkandet leder samlat till nya roller och fler utbildningsmöjligheter för den specialistutbildade sjuksköterskan vilket ökar såväl förutsättningarna för ett
livslångt lärande som attraktiviteten för yrket. För att ytterligare
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kvalitetssäkra den framtida specialistutbildningen bedömer utredningen att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och den
vårdvetenskapliga forskningen behöver stärkas i form av ett avtal
(VULF-avtal) motsvarande det så kallade ALF-avtalet. Vårdens snabba
förändring och utveckling, där en majoritet av insatserna bedrivs
inom den nära vården, ställer ökade krav på att specialistsjuksköterskan arbetar utifrån evidensbaserade kunskaper varför utredningen föreslår en förstärkning av regelverket för förenade anställningar genom att lyfta vårdvetenskapen och därmed stärka vårdkvaliteten och i förlängningen patientsäkerheten.

Utredningens uppdrag och utgångspunkter
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge
studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt
arbeta som specialistsjuksköterska. Utredningen ska även analysera
vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå
åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Vidare ska utredningen även bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Eftersom utredningens översyn berör både området för högre
utbildning och forskning och hälso- och sjukvårdens verksamhet har
avstamp tagits i de regelverk som styr dessa två sektorer vilka båda
utgår från kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. I högskolan
uttrycks detta bland annat genom utbildningens examenskrav som
anger att studenten ska visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För hälso- och sjukvården uttrycks det dels genom vårdgivarens ansvar för att vården
bedrivs så att kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls och dels genom hälso- och sjukvårdspersonalens personliga
ansvar för att i enlighet med patientsäkerhetslagen utföra sitt arbete
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterst
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handlar detta om att vården ska vara evidensbaserad och bedrivas så
att en hög grad av patientsäkerhet kan uppnås.
I enlighet med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet har
utredningen beslutat om ytterligare en utgångspunkt: forskningen.
Utredningens förslag ska så långt som möjligt vara förankrade i forskningen och därmed stärka den koppling som finns mellan examen i
högskolan och den evidensbaserade vården.
Ytterligare ett perspektiv som är vägledande för utredningen
utgörs av definitionen av samhällsviktiga utbildningar inom högskolans område. Med utgångspunkt i regeringens bedömning i propositionen som föregick införandet av 1993 års högskolereform bedömer utredningen att de förslag som presenteras i betänkandet är
att anse som särskilt skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att
en ökad statlig styrning därmed är befogad inom både högskoleområdet och inom hälso- och sjukvårdens område.

Utredningens bedömning över vad som behöver göras
För att öka såväl tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i
vården som attraktiviteten för yrket har utredningen i sina överväganden kommit fram till att det behövs åtgärder som löser problemen både på kort och på lång sikt. Utredningen föreslår därför
förändringar i de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården och
högskolan. Att skapa en sammanhållen infrastruktur för specialistsjuksköterskor är ett mål. Utredningens uppfattning är att ett förtydligande och ett förstärkande av befintlig reglering ger vårdgivarna
de verktyg som behövs för planering av kompetensförsörjningen
och att fler utbildningsmöjligheter i högskolan för sjuksköterskor
som vill specialistutbilda sig ökar yrkets attraktivitet.
Utredningens bedömning över vad som behöver göras utgår från
att vårdgivarna i hälso- och sjukvården inte omhändertar specialistsjuksköterskans kompetens i tillräcklig utsträckning och att yrket
därför inte upplevs så attraktivt som det har potential att vara. Samtliga avnämare till utredningen är eniga om specialistsjuksköterskans
centrala roll för en patientsäker vård av hög kvalitet. Trots detta
menar utredningen att på flera avgörande punkter behandlas de specialistutbildade sjuksköterskorna styvmoderligt av arbetsgivarna.
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Det saknas till exempel kunskap om vad specialistsjuksköterskans
kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket, vilket
ytterst kan påverka lönebildningen negativt då arbetsgivarna inte
känner till vad som ska lönesättas. Vård- och omsorgspersonal utgör
den största yrkesgruppen på svensk arbetsmarknad och samtidigt
som de upplever samvetsstress i sitt arbete står de för den högsta
andelen sjukfall (2014) i Sverige. Utredningen föreslår därför en rad
åtgärder i form av goda exempel som vårdgivarna kan vidta.
Möjlighet till fortbildning genom individuella kompetensutvecklingsplaner som upprättas i samråd med arbetsgivaren och tillgång
till fristående kurser i högskolan för att utvecklas inom yrket utifrån
en vetenskaplig nivå skulle enligt utredningen öka attraktiviteten
och tillgången av specialistsjuksköterskor. För att ytterligare stärka
kvaliteten i den evidensbaserade vården krävs även en satsning på den
vårdvetenskapliga forskningen och på förenade anställningar.

Åtgärder för ökad tillgång och behov
av specialistsjuksköterskor
Det finns en bred samsyn hos avnämare till utredningen att det på
kort och på lång sikt behövs fler specialistsjuksköterskor i vården,
vilket även stöds av flertalet myndigheters prognoser över olika
bristyrken. För att kunna avgöra vårdens tillgång och behov inom
olika specialistområden och få en djupare förståelse för bristens omfattning har utredningen gjort en inventering av de bestämmelser
och styrdokument som vårdgivarna har att förhålla sig till i fråga om
kompetenskrav och kompetensförsörjning. Vilka verktyg använder
hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare för att bedöma och
prognosticera behov och tillgång på kort och på lång sikt? Utredningens bedömning är att trots en samstämmighet bland avnämare
om bristen och dess konsekvenser med stängda vårdavdelningar och
inställda operationer, saknar vårdgivare ledningssystem till hjälp för
att göra hållbara prognoser av kompetensbehoven i sin planering av
kompetensförsörjningen. Andra faktorer som ökar svårigheten att
bedöma tillgång och behov av specialister är bristen på krav på vårdgivarna i fråga om uppföljning och kartläggning av kompetens, avsaknaden av anställningar för specialistsjuksköterskor och obefintlig
definition av arbetsuppgifter i systemet för arbetsidentifikation, samt
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det faktum att endast ett fåtal arbetsuppgifter i vården kräver en viss
utbildning för att utföras. Sammantaget bedömer utredningen att
nämnda faktorer lett till dagens brist och till att specialistsjuksköterskeyrket inte upplevs som ett attraktivt yrke. Det finns dock åtgärder
som kan sättas in för att komma till rätta med problemet.
Rekryteringen av specialistsjuksköterskor är ett område som kan
förbättras genom att platsannonser anger vilken specialitet som söks
i de anställningar som utlyses. Platsannonser är ofta så flexibelt
utformade att det inte tydligt framgår om det krävs specialistkunskaper eller inte. I majoriteten av annonserna söks en grundutbildad
sjuksköterska och det är meriterande med specialistkunskap. För
den sökande är det oklart om specialistkunskap gör skillnad eller
inte. Det är dessutom svårt att veta något om arbetsuppgifternas
svårighetsgrad och om det finns löneutrymme för specialistkunskaper när annonsen ger sken av att det går lika bra med en sjuksköterska på grundnivå.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att hälso- och sjukvårdens krav på att kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras, särskilt ska
avse verksamhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt
att god vård ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har
kompetens för uppgiften. Utredningens bedömning är att vårdgivarna bör använda det föreskrivna ledningssystemet som ett verktyg för att på kort och på lång sikt inventera, identifiera och planera
för vårdens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet
Goda exempel som vårdgivarna kan vidta
Utredningen har identifierat en rad goda exempel på åtgärder som
vårdgivarna kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Vårdgivarna bör definiera specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och värdesätts korrekt i systemet för
arbetsidentifikation. Detta skulle även möjliggöra en högre grad av
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lönedifferentiering än i dag då arbetsuppgifterna som specialistsjuksköterskan utför blir kända. Vårdgivarna bör tillskapa specifika
anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån respektive område
för specialisering för att både tydliggöra och synliggöra behoven av
dessa och därmed öka incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Samtidigt blir tillskapandet av specifika anställningar ett
verktyg för vårdgivarna i komptensförsörjningsplaneringen. Vårdgivarna bör även vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i form av
planer och rutiner som säkerställer systematisk fortbildning, modeller för arbetstidsförkortning och kartläggning av åtgärdsplaner för
arbetsbelastning och stressrelaterade sjukskrivningar. Dessutom bör
vårdgivarna arbeta systematiskt med att förbättra ledarskapet hos
chefer genom till exempel utbildning och andra kompetenshöjande
insatser.
Åtgärder som staten kan vidta
Utredningen redovisar tre olika åtgärder som staten kan vidta för att
öka attraktiviteten samt tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor. Det första förslaget om krav på ledningssystem i fråga om
systematisk verksamhetsutveckling för kompetensförsörjningen har
beskrivits ovan. Det andra förslaget innebär att det ska ställas krav
på systematisk och fortlöpande fortbildning för att Sverige ska uppfylla kravet i yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU och för att
öka patientsäkerheten. Trots att det enligt lagstiftningen krävs att
hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet bedömer utredningen
att uppdatering av befintlig utbildning är i dag nästintill obefintlig.
Kravet på att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal att fortbilda sig saknas i
svensk rätt.
Det tredje förslaget som utredningen föreslår innebär ett ökat
antal fristående kurser i högskolan inom ämnesområden som är relevanta för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor,
röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. För att den
forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid universitet och
högskolor ska komma vården till del krävs att fortbildning i högskolan
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möjliggörs i högre utsträckning än i dag. Universitet och högskolor
ska därför tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud
för fristående kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen i vården följs.
Uppdragen till lärosätena ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras. Totalt beräknas medel för uppdraget omfatta 54 miljoner kronor per år.

Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
införs som nytt reglerat yrke
De senaste 20 åren har den svenska hälso- och sjukvården, där specialistsjuksköterskan ska verka, förändrats på många sätt. Dels har
vården överlag blivit mer komplex både medicinskt och tekniskt
samtidigt som antalet vårdplatser minskat och dels bedrivs en stor
del av vården i dag utanför sjukhusen. Vården står även inför utmaningar som handlar om att styrningen av vården är fragmentiserad
med oklar rollfördelning och bristande samordning mellan öppen
vård och sluten vård med ett stort antal olika aktörer som verkar
inom både den öppna och den slutna vården. Sammantaget kräver
detta tillgång på välutbildade sjuksköterskor som både kan samordna
vården och ge rätt information om patienternas tillstånd för att
patienterna själva ska kunna bedöma hur de kan främja sin hälsa,
hantera sin sjukdom och även få kunskap om när de behöver söka
hjälp för sitt tillstånd.
För att framtidens hälso- och sjukvård och dess förändrade behov
ska kunna tillgodoses ska det införas en ytterligare specialistnivå
utöver dagens specialistsjuksköterskeexamen. Utredningen föreslår
att en ny yrkesexamen på avancerad nivå förs in i högskolan. Den
avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen ska ligga till grund
för legitimation som avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS).
Den tvååriga utbildningen ska spegla behoven i den svenska vårdkontexten och utgöra en ny yrkesroll som leder till ökad vårdkvalitet
för patienterna genom fördjupade kunskaper inom både medicinsk
vetenskap och vårdvetenskap vilket ger sjuksköterskan de verktyg
som behövs för att kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom valt
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område för specialisering. Den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan ska agera både autonomt och i samverkan med andra professioner och diagnosticera sjukdom och ohälsa, remittera vid behov,
ge egenvårdsråd, undervisa och handleda kollegor och studenter samt
koordinera vårdinsatser. I praktiken kan AKS i högre grad än specialistsjuksköterskor i kraft av sina befogenheter och fördjupade kunskaper driva egna mottagningar i till exempel glesbygd för äldre multisjuka patienter med stort behov av kontinuitet i vårdkedjan, vilket
främjar jämlikheten. Yrkesrollen kommer även att öka attraktiviteten för sjuksköterskor genom att utgöra ytterligare en karriärväg för
sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig.

En förändrad specialistsjuksköterskeexamen
Den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården skapar ett
ständigt behov av nya utbildningar och förändringar av befintliga
utbildningar för att dessa ska följa vårdens behov och utveckling.
Utredningen föreslår att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska
vara en yrkesexamen på avancerad nivå som uppnås efter fullgjorda
kursfordringar om 60 högskolepoäng. Den nya examen ska utformas
som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering. Därutöver ska det för examen anges tre särskilda områden
för specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. De tre angivna områdena för specialisering syftar till att upprätthålla den nödvändiga kompetensen som behövs i samhället inom
områdena akutsjukvård, operation och intensivvård. Specialistsjuksköterskeutbildningens utformning gör den långsiktigt hållbar i enlighet med de principer som gäller för examensbeskrivningarna. Olika
innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan leda till samma mål
och lärosätena ska ha både frihet och ansvar för valet av olika vägar
till dessa mål. Utredningens förslag till specialistsjuksköterskeexamen minskar även inlåsningseffekter för specialistsjuksköterskan och
kan i högre utsträckning än i dag säkerställa att sjuksköterskan med
sin breda kompetens och djupa kunskapsbas kan arbeta inom respektive område för specialisering.
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Kraven för tillträde till specialistsjuksköterskeexamen
Utredningens bedömning är att krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder
för försörjningen av specialistsjuksköterskor. Om universitet och
högskolor uppställer krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan inte de individer som saknar arbetslivserfarenhet
antas till utbildningen. Förmodligen är det rimligt att anta att utan
krav på särskild behörighet skulle fler individer kunna antas till specialistsjuksköterskeutbildningen. Krav på särskild behörighet för
tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen bör fortsatt vara
upp till respektive lärosäte att besluta om. Utredningen vill särskilt
betona att de krav som ställs på särskild behörighet måste i enlighet
med lagstiftningen vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen.
Fortsatt statligt ansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen
Utredningens bedömning är att staten fortsatt ska vara ansvarig för
specialistsjuksköterskeutbildningen och att utbildningen ska bedrivas
i form av högskoleutbildning vid universitet och högskolor samt av
enskilda utbildningsanordnare. Detta för att säkerställa att specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter även fortsättningsvis kan bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förslag som stärker samverkan
mellan lärosäten och vårdgivare
VULF-avtal bör ingås mellan staten och vårdgivare
För att stärka kvaliteten och tillgodose det nödvändiga platsantalet i
den verksamhetsförlagda utbildningen bör lärosäten och vårdgivare
ingå ett så kallat VULF-avtal, motsvarande det så kallade ALF-avtalet för läkare. Utredningen bedömer att ett avtal kommer förbättra
planeringsförutsättningarna i den verksamhetsförlagda utbildningen
för avtalsparterna genom att säkra tillgången på erforderligt antal
VFU-platser, öka kvaliteten och uppföljningen av verksamheten,
skapa likvärdiga ersättningsnivåer samt minska både lärosätens och
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vårdgivares administrativa börda. Avtalet ska även bidra till en viktig
förstärkning av den vårdvetenskapliga forskningen genom att 200 miljoner kronor årligen tillförs avtalet. Medlen ska fördelas inom ramen
för avtalets regionala samverkan och syftar dels till att stimulera ett
ökat antal förenade anställningar för specialistsjuksköterskor, dels till
att öka vårdkvaliteten genom att vårdvetenskapliga forskningsresultat når ut till patienterna och kan omsättas i praktiken, i ökad omfattning jämfört med i dag.
Ett råd under regeringen för samverkan på nationell nivå
Det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om utbildning och kompetensförsörjningsfrågor för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor. Utredningen föreslår därför att det inrättas
ett råd inom Regeringskansliet för strategiska frågor om samverkan
mellan staten och huvudmännen. Rådet ger regeringen möjlighet att
fortlöpande få information i frågor som rör kompetensförsörjningen
för nämnda yrkesgrupper och om olika utbildningsfrågor som
dimensionering och kursutbud baserat på prognoser om tillgång och
behov, samt hur den befintliga kompetensen kan användas mer effektivt. Rådet ska bestå av avnämare till utbildningarna i form av representanter från till exempel professions- och fackföreningar, specialistföreningar, lärosäten, vårdgivare (landsting, kommuner, privata aktörer) och vissa departement och myndigheter.

Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning
för barnmorskeutbildningen
Utredningen bedömer att det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen, men lämnar trots detta inga
förslag om en förändrad utbildning. I utredningens direktiv anges att
omfattningen på barnmorskeexamen ska vara densamma som i dag,
det vill säga 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast. Svenska Barnmorskeförbundet
och samtliga av de lärosäten som utbildar barnmorskor har framfört
önskemål om en direktutbildning till barnmorska, alternativt en förlängning av dagens utbildning. Nämnda avnämare anser att dagens
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utbildning inte rymmer den kunskap som anses nödvändig för
utövandet av barnmorskeyrket. Utredningen tillsatte i januari 2018
en referensgrupp bestående av experter inom barnmorskeutbildningen för att diskutera utformningen av en förändrad utbildning.
Dessvärre framförde referensgruppens deltagare att de inte hade för
avsikt att bistå utredningen i arbetet med en förändrad utbildning.
Utredningen uppfattar att det saknas stöd för ett reformarbete i
fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte kunnat fullgöra
uppdraget i denna del.

Specialiströntgensjuksköterskeexamen
ska inte föras in i högskolan
Utredningen bedömer att specialiströntgensjuksköterskeexamen inte
ska införas i högskolan. Utredningens uppfattning är att respektive
specialistområde i omfattning i dag inte motsvarar en yrkesexamen
om 60 högskolepoäng. Utredningens analys och bedömning ska ses
mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens
sammanlagda förfogande. Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda
vilka förutsättningar som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra
en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Utredningen bedömer att
utvecklingen inom området för röntgensjuksköterskeyrket går
snabbt både i tekniskt och medicinskt avseende, vilket ställer stora
krav på tillgång till fortbildning och vidareutbildning för röntgensjuksköterskor. Utredningen vill framhålla lärosätenas möjligheter
att erbjuda generella examina som innebär att flera lärosäten redan
i dag erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på
avancerad nivå för röntgensjuksköterskor. Nuvarande kursutbud är
dock för litet för att det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov
av kompetensutveckling. Utredningen föreslår mot denna bakgrund
ett ökat antal fristående kurser i högskolan, som tidigare beskrivits.

27

Summary

Specialist nurses are responsible for providing advanced nursing
within health and medical care, and are necessary in order for equal,
safe care to be provided on the basis of science and proven experience. The shortage of specialist nurses undermines the opportunities
for health and medical care to ensure good health, alleviate suffering
and support dignified death. This shortage has also led to growing
waiting lists, cancelled operations and ward closures. Virtually all the
political parties and other decision-makers within healthcare agree
that a number of measures are needed in order to improve access to
specialist nurses and make the profession more attractive. To
provide a short-term solution to the situation that has arisen, a
number of temporary initiatives have been carried out with varying
results. Promoting the attractiveness of the profession and increaseing access to nurses with specialist training will require both shortand long-term measures. In order to retain specialists within healthcare, skills need to be used within healthcare operations to improve
the quality of care. There is also a need for more training paths to
create opportunities for the career development of nurses with
specialist training.
In this report, the Inquiry presents a proposed solution that
consists of various measures which, as a whole, will improve the
skills supply of specialist nurses and thereby improve patient safety.
Ultimately, the Inquiry focuses on creating an infrastructure to
strengthen both specialist training and the professional role of
nurses with specialist training within the health and medical care of
the future. Key factors for achieving this include providing employers
with tools for planning the skills supply in a sustainable manner, and
introducing further training requirements in accordance with EU
legislative requirements, thereby improving patient safety. Taken
together, the proposals in this report lead to new roles and additional
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training for nurses with specialist training, improving both the
conditions for life-long learning and the attractiveness of the profession. In order to further quality assure future specialist training,
the Inquiry is of the opinion that work-based training and care
science research need to be strengthened via an agreement (a workbased training and research agreement) corresponding to the national
medical training and research agreement. Rapid changes and developments within healthcare, where the majority of initiatives are carried
out within close care, place growing demands on specialist nurses
working on the basis of evidence-based knowledge, which is why the
Inquiry proposes that the regulations for combined employment be
strengthened by promoting care science, thus strengthening the
quality of care and ultimately patient safety.

The Inquiry’s remit and starting points
The Inquiry’s remit is to carry out a review of specialist nurse
training. The aim of this review is that the training of the future
should meet the changed needs of health and medical care, and should
give students the knowledge and abilities required to work independently as specialist nurses. The Inquiry shall also analyse healthcare’s
access to and need for specialist nurses, and shall propose measures to
increase the attractiveness of the specialist nursing profession. The
Inquiry shall also assess the need for an updated qualification descriptor for the Postgraduate Diploma in Midwifery and shall assess
the need for a Postgraduate Diploma in Specialist Radiography.
Since the Inquiry’s review affects both the higher education and
research field and health and medical care operations, the regulations
that govern these two sectors – both of which are based on demands
for science and proven experience – have been taken as a starting
point. Within higher education, this is expressed for example through
higher education qualification requirements stipulating that students
shall demonstrate knowledge of the scientific basis of the field and
an insight into current research and development work, as well as
knowledge of the link between science and proven experience and
the significance of this link for professional practice. For health and
medical care, this is expressed both through the care provider’s
responsibility for care being run so that the requirements of good
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health in accordance with the Health Care Act being met, and
through the personal responsibility of health and medical care staff
for carrying out their work in agreement with science and proven
experience, in accordance with the Patient Safety Act. Ultimately,
this is about care being evidence-based and being carried out so that
a high degree of patient safety can be achieved.
In accordance with the demands for science and proven experience,
the Inquiry has also decided on an additional starting point: research.
As far as possible, our proposals shall have the backing of research
and shall thereby strengthen the link between higher education
qualifications and evidence-based care.
An additional perspective that provides guidance for the Inquiry
is the definition of higher education that is essential to society.
Taking as a starting point the Government’s assessment in the bill
that preceded the introduction of the 1993 higher education reform,
the Inquiry is of the opinion that the proposals presented in this
report should be seen as worthy of particular protection from a
societal perspective, and that increased state control is thus
warranted within the fields of both higher education and health and
medical care.

The Inquiry’s assessment of what needs to be done
In order to increase both access to nurses with specialist training in
care and the attractiveness of the profession, the Inquiry has decided
in its considerations that there is a need for measures that solve these
problems in both the short and long terms. The Inquiry therefore
proposes changes to the provisions that govern health and medical
care and higher education. Creating a coherent infrastructure for
specialist nurses is one objective. The Inquiry’s perception is that
clarifying and strengthening existing regulations would give care
providers the tools needed for planning the skills supply, and that
more higher education opportunities for nurses wishing to carry out
specialist training would make the profession more attractive.
The Inquiry’s assessment of what needs to be done is based on
health and medical care providers not making sufficient use of
specialist nurses’ skills, and the profession therefore not being seen
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to be as attractive as it potentially could be. All the Inquiry’s stakeholders agree that specialist nurses play a central role in ensuring
high quality care that is safe for patients. Despite this, the Inquiry is
of the opinion that in several key respects nurses with specialist
training are treated unfairly by their employers. For example, there
is a lack of knowledge regarding what specialist nurses’ skills consist
of and which duties are included in the role, which ultimately can
have a negative impact on salaries due to employers not knowing
what should be remunerated. Health and medical care staff make up
the biggest professional group in the Swedish labour market, and
while they experience stress of conscience in their work, they also
account for the highest proportion of sickness cases (2014) in
Sweden. The Inquiry therefore proposes a number of measures in
the form of good examples that can be taken by care providers.
According to the Inquiry, the possibility of further training
through individual skills development plans drawn up in consultation
with the employer and access to independent higher education
courses in order to develop within the profession on a scientific basis
would increase the attractiveness of and access to specialist nurses.
In order to further strengthen the quality of evidence-based care, a
focus on care science research and combined employment is also
needed.

Measures to increase access to
and the need for specialist nurses
There is a broad consensus among the Inquiry’s stakeholders that
more specialist nurses are needed within healthcare in both the short
and long terms, and this is supported by most government agencies’
forecasts of various shortages of workers. In order to ascertain healthcare’s access and needs within various specialist areas and to get a
deeper understanding of the extent of the shortage, the Inquiry has
inventoried the provisions and steering documents that care providers can refer to in connection with competence requirements and
skills supply. Which tools do health and medical care authorities and
care providers use to assess and forecast needs and access in the short
and long terms? The Inquiry’s assessment is that, despite agreement
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among stakeholders on the shortages and their consequences in terms of ward closures and cancelled operations, care providers lack
management systems to help produce sustainable forecasts of skills
requirements in their skills supply planning. Other factors that make
it harder to assess access to and the need for specialists include the
lack of requirements placed on care providers when it comes to
monitoring and mapping skills, the lack of services for specialist
nurses and the lack of work duty definitions in the work identifycation system, as well as the fact that only a few work duties within
health care require specific training in order to be carried out. Overall, the Inquiry is of the opinion that these factors have led to the
current shortage and to the specialist nursing profession not being
seen as attractive. However, there are measures that can be taken to
rectify the problem.
The recruitment of specialist nurses is one area that can be
improved by stating which specialisation is sought for advertised
positions in job adverts. Job adverts are often drawn up in such a
flexible manner that it is not clear whether or not specialist knowledge is required. The majority of adverts state that a nurse with basic
training is required, and that specialist knowledge would be an
advantage. It is not clear to applicants whether specialist knowledge
would make a difference. It is also hard to know anything about the
difficulty of the work duties and whether there is any salary scope
for specialist knowledge when the advert suggests that basic training
would be enough.
Against this background, the Inquiry proposes that health and
medical care’s requirements for quality within health and medical
operations should be systematically and continuously developed and
ensured, that they should refer specifically to operational skills supply
and skills development in relation to advanced clinical specialist
nurses, midwives, radiographers and specialist nurses, and that good
quality care should be provided by health and medical staff who have
the right skills for the job. The Inquiry’s assessment is that care providers should use the prescribed management system as a tool for
inventorying, identifying and planning for healthcare’s skills supply
and skills development in both the long and short terms.
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Measures required to improve the attractiveness
of the specialist nursing profession
Good examples that care providers can adopt
The Inquiry has identified a number of good examples of measures
that can be taken by care providers to improve the attractiveness of
the specialist nursing profession. Care providers should define the
duties of specialist nurses so that these duties are seen and valued
correctly within the work identification system. This would also
allow for a higher degree of salary differentiation than is currently
the case, as the work duties carried out by specialist nurses would be
recognised. Care providers should create specific positions for
specialist nurses based on the relevant specialisation, to both clarify
and highlight the need for these and thus increase the incentives for
nurses to carry out specialist training. At the same time, the creation
of positions will represent a tool for care providers in their skills
supply planning. Care providers should also carry out the necessary
measures to improve the working environments for nurses and
specialist nurses in the form of plans and routines to ensure systematic
further training, models for reducing working hours and mapping
action plans for workloads and stress-related sick leave. Care providers should also work systematically to improve managers’ leadership, for example through training and other skills improvement
initiatives.
Measures that the state can carry out
The Inquiry reports on three different measures that the state can
carry out to increase the attractiveness of and access to trained specialist
nurses. The first proposal, on management system requirements for
systematic operational development for skills provision, has been
described above. The second proposal involves placing demands for
systematic and ongoing further training in order for Sweden to meet
the requirements of the Directive on the recognition of professional
qualifications (2013/55/EU) and to improve patient safety. Despite
the legislation requiring health and medical care staff to carry out
their work in compliance with science and proven experience, the
Inquiry is of the opinion that the updating of existing training is
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currently almost non-existent. The requirement for member states
to ensure that the conditions are in place for health and medical care
staff to carry out further training is not covered in Swedish law.
The Inquiry’s third proposal involves an increase in the number
of independent higher education courses within subject areas of
relevance to advanced clinical specialist nurses, midwives, radiographers and specialist nurses. In order for higher education’s research
and scientific developments to benefit healthcare, further training at
higher education institutions must be made possible to a greater
extent than is currently the case. Higher education instituteions
should therefore provide a broad, flexible and predictable offering of
independent courses for the purposes of continuing and further
education. The content of these courses should be adapted to follow
developments within healthcare. The remit to educational institutions should be given over consecutive four-year periods, for which
earmarked funding should be provided. The total funding for this
remit is estimated at SEK 54 million per year.

Introducing advanced clinical specialist nurses
as a new regulated profession
Over the course of the last 20 years, Swedish health and medical care
– within which specialist nurses will work – has undergone many
changes. In general, healthcare has become more complex in both
medical and technological terms while the number of hospital beds
has fallen, and a large proportion of healthcare is now provided
outside hospitals. Healthcare also faces challenges involving the
fragmentation of healthcare management with an unclear distribution
of roles and a lack of coordination between in-patient and out-patient
care, with a large number of actors working within both forms of care.
This requires access to highly trained nurses who can coordinate
healthcare and provide accurate information about patients’ conditions
so that patients can decide for themselves how to promote good
health, manage their diseases and know when they need to ask for
help with their conditions.
In order to meet the needs of the health and medical care of the
future and its changing requirements, an additional specialist level
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should be introduced over and above the current Postgraduate
Diploma in Specialist Nursing. The Inquiry proposes that a new
higher education professional qualification be introduced at secondcycle level. The Advanced Clinical Postgraduate Diploma in Specialist
Nursing should form the basis for qualification as an advanced
clinical specialist nurse.
This two-year programme should reflect the needs in the Swedish
healthcare context and represent a new professional role that leads
to increased quality of care for patients through in-depth knowledge
within both medical science and care science, giving nurses the tools
needed to take overall responsibility for the patient within the
chosen specialisation. The advanced clinical specialist nurse should
act both autonomously and in cooperation with other professions,
and should diagnose disease and ill-health, refer patients if necessary,
provide self-care advice, teach and supervise colleagues and students,
and coordinate care interventions. In practice, advanced clinical
specialist nurses can – to a greater extent than specialist nurses – run
their own clinics, as a result of their authorities and their in-depth
knowledge, in e.g. rural areas for older patients with multiple
diagnoses and a significant need for continuity within the care chain,
thereby promoting equality. The professional role will also increase
attractiveness for nurses by offering an additional career path for
nurses who want to carry out specialist training.

An amended Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
Ongoing developments within health and medical care create a
continuous need for new education programmes and changes to
existing programmes to ensure that they keep abreast of healthcare
needs and developments. The Inquiry proposes that the Postgraduate Diploma in Specialist Nursing should continue to be a
professional qualification at second-cycle level that is achieved on
completing course requirements worth 60 higher education credits.
The qualification should have four specialisations: three set specialisations and a fourth different specialisation. The three set specialisations should be anaesthesia care, intensive care and operating theatre
care. These specialisations should be regarded as beginner professions
that aim to maintain the necessary skills needed in society within the
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fields of emergency care, operating theatre care and intensive care.
The design of specialist nurse training makes it sustainable in the
long term in accordance with the principles that apply for the
qualification descriptors. Different content structure can lead to the
same objectives, and the educational institutions should have both
freedom and responsibility for the choice of different paths that lead
to these objectives. The Inquiry’s proposed Postgraduate Diploma
in Specialist Nursing also reduces lock-in effects for specialist
nurses, and can ensure that nurses – with their broad expertise and
in-depth knowledge bases – can work within each specialisation area
to a greater extent than is currently the case.
Entry requirements for the Postgraduate Diploma
in Specialist Nursing
The Inquiry’s assessment is that specific eligibility requirements for
specialist nurse training may present an obstacle to the supply of
specialist nurses. If higher education institutions set specific eligibility
requirements in the form of professional experience, those individuals
who do not have professional experience cannot be accepted for the
programme. It is probably reasonable to assume that without specific
eligibility requirements, more students would be accepted for specialist
nurse training. It should still be up to each educational institution to
decide on specific eligibility requirements for specialist nurse training.
The Inquiry would particularly like to emphasise that, according to
the legislation, the specific eligibility requirements imposed must be
necessary for the student to be able to assimilate the education
successfully.
Continued state responsibility for specialist nurse training
The Inquiry’s assessment is that the state should continue to be
responsible for specialist nurse training, and that this training should
be provided in the form of higher education and by individual
education providers. This is to ensure that work duties can continue
to be carried out on the basis of science and proven experience.
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Proposals to strengthen cooperation between
educational institutions and care providers
Work-based training and research agreements
should be entered into between the state care providers
In order to strengthen quality and provide the necessary number of
work-based training places, educational institutions and care providers
should enter into a work-based training and research agreement, similar
to the national medical training and research agreements for doctors.
The Inquiry is of the opinion that an agreement will improve the
conditions for planning the work-based training for the parties to
the agreement, by ensuring access to the necessary number of workbased training places, improving the quality and monitoring of
operations, creating equivalent payment levels and reducing the
administrative burden on educational institutions and care providers.
The agreement will also contribute towards an important strengthening
of care science research through the provision of SEK 200 million per
year. This funding should be allocated within the framework of the
agreement’s regional cooperation, and aims to both encourage more
combined employment for specialist nurses and increase the quality
of care through care science research findings reaching out to patients
and being put into practice to a greater extent than is currently the case.
A council within the Government Offices
for cooperation at national level
There is a need to further formalise the cooperation on training and
skills supply issues for advanced clinical specialist nurses, midwives,
radiographers and specialist nurses. The Inquiry therefore proposes
that a council should be established within the Government Offices
to deal with strategic issues on cooperation between the state and
authorities. The council will allow the Government to obtain information on an ongoing basis on issues relating to the skills supply for
these professional groups, and on various training issues such as
dimensioning and course offering based on access and need forecasts, as well as how more effective use can be made of existing skills.
The council shall consist of the programmes’ stakeholders in the form
of representatives from e.g. professional associations and trade unions,
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specialist associations, educational institutions, care providers (county
councils, municipalities, private actors, etc.) and certain ministries and
government agencies.

A need to change the qualification descriptor
for midwife training
The Inquiry is of the opinion that changes need to be made to the
qualification descriptor for the Postgraduate Diploma in Midwifery,
but does not propose making changes to the programme itself. It is
stated in the Inquiry’s directive that the scope of the qualification
should remain the same, in other words 90 higher education credits,
and that the requirement to issue authorisation as a midwife should
also remain. The Swedish Association of Midwives and all the
educational institutions that train midwives have requested direct
training to become a midwife, or alternatively an extension to the
current training. These stakeholders are of the opinion that the current
training does not include all the knowledge deemed necessary for
professional practice as a midwife. In January 2018, the Inquiry
appointed a reference group consisting of experts within midwife
training to discuss the design of an amended training programme.
Unfortunately, the participants in the reference group stated that
they did not intend to support the Inquiry in the work involved with
an amended training programme. The Inquiry believes that there is
a lack of support for a reform process in relation to an amended
midwife training programme within the scope of the Inquiry’s remit,
and the Inquiry has not therefore been able to carry out this aspect
of the remit.

A Postgraduate Diploma in Specialist Radiography
should not be introduced within higher education
The Inquiry is of the opinion that a Postgraduate Diploma in Specialist
Radiography should not be introduced within higher education. The
Inquiry’s perception is that the scope of each specialist area does not
currently correspond to a professional qualification worth 60 higher
education credits. The Inquiry’s analysis and assessment should be
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seen in the light of the limited time made available to the Inquiry.
The Inquiry therefore proposes that the Government should commission the Swedish Higher Education Authority with investigating
further the existing conditions for those educational institutions
with degree-awarding powers for a Bachelor of Science in Diagnostic
Radiology Nursing to provide a Postgraduate Diploma in Specialist
Radiography. The Inquiry is of the opinion that there are rapid
developments within the field of radiology in both technological and
medical terms, placing significant demands on access to continuing
and further training for radiographers. The Inquiry wishes to emphasise the educational institutions’ opportunities to offer general
qualifications, meaning that several institutions already offer both
education programmes and independent courses for radiographers
at second-cycle level. Independent courses for radiographers at
second-cycle level are currently largely lacking. The current course
offering is too narrow to meet healthcare’s skills development needs.
Against this background, the Inquiry proposes a greater number of
independent higher education courses, as described previously.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring av hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1§
Hälso- och sjukvårdsverkHälso- och sjukvårdsverksamheten ska bedrivas så att samheten ska bedrivas så att
kraven på en god vård uppfylls. kraven på en god vård uppfylls.
Det innebär att vården särskilt Det innebär att vården särskilt
ska
ska
1. vara av god kvalitet med
1. vara av god kvalitet med
god hygienisk standard,
god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov
2. tillgodose patientens behov
av trygg het, kontinuitet och av trygghet, kontinuitet och
säkerhet,
säkerhet,
3. bygga på respekt för
3. bygga på respekt för
patientens
självbestämmande patientens
självbestämmande
och integritet,
och integritet,
4. främja goda kontakter mel4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och lan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen, och
sjukvårdspersonalen,
5. vara lätt tillgänglig
5. vara lätt tillgänglig, och
6. utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens
för arbetsuppgiften.
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4§
Kvaliteten i verksamheten ska
Kvaliteten i verksamheten ska
systematiskt och fortlöpande systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
utvecklas och säkras och särskilt
avse verksamhetens kompetensförsörjning avseende avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till förordning om ändring av hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
5§
Behörig för anställning som
Behörig för anställning som
barnmorska, fysioterapeut, psy- avancerad klinisk specialistsjukkolog, psykoterapeut, sjukhus- sköterska barnmorska, fysioterafysiker eller sjuksköterska är den peut, psykolog, psykoterapeut,
som har legitimation för sådant sjukhusfysiker eller sjuksköteryrke och, vad gäller psykolog, ska är den som har legitimation för
även den som genomgår före- sådant yrke och, vad gäller
skriven praktisk tjänstgöring.
psykolog, även den som genomgår
föreskriven praktisk tjänstgöring.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring av
patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)
dels att 4 kap. 1 och 4 §§ och 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap 18 §, av följande
lydelse.
4 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan
få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
Yrke/yrkestitel

Utbildning

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. barnmorska
5. biomedicinsk
analytiker
6. dietist
7. fysioterapeut

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
barnmorskeexamen
biomedicinsk analytikerexamen
dietistexamen
fysioterapeutexamen

1

Senaste lydelse 2013:1149.
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tjänstgöring
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8. kiropraktor
9. logoped
10. läkare
11. naprapat
12. optiker
13. ortopedingenjör

enligt föreskrifter
logopedexamen
läkarexamen
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörsexamen
14. psykolog
psykologexamen
15. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
16. receptarie
receptarieexamen
17.röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeexamen
18. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
19. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
20. tandhygienist
tandhygienistexamen
21. tandläkare
tandläkarexamen

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
Föreslagen lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan
få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
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Utbildning

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen
5. barnmorska
barnmorskeexamen
6. biomedicinsk
biomedicinsk analytikeranalytiker
examen
7. dietist
dietistexamen
8. fysioterapeut
fysioterapeutexamen
9. kiropraktor
enligt föreskrifter
10. logoped
logopedexamen
11. läkare
läkarexamen
12. naprapat
enligt föreskrifter
13. optiker
optikerexamen
14. ortopedingenjör
ortopedingenjörsexamen
15. psykolog
psykologexamen
16. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
17. receptarie
receptarieexamen
18.röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeexamen
19. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
20. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
21. tandhygienist
tandhygienistexamen
22. tandläkare
tandläkarexamen

Praktisk
tjänstgöring

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. avancerad klinisk
specialistsjuksköterska

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
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Föreslagen lydelse

4 kap.
4§
Behörig att utöva yrke som
Behörig att utöva yrke som
apotekare, barnmorska, läkare, apotekare, avancerad klinisk spereceptarie och tandläkare är cialistsjuksköterska, barnmorska,
endast den som har legitimation läkare, receptarie och tandläkare
för yrket eller som särskilt är endast den som har legiförordnats att utöva det.
timation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det.
6 kap.
1§
Hälso- och sjukvårdspersoHälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i nalen ska utföra sitt arbete i
överensstämmelse med veten- överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
skap och beprövad erfarenhet
och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor,
röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska uppdatera
sin kompetens systematiskt och
kontinuerligt.
En patient ska ges sakkunnig
En patient ska ges sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjuk- och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. vård som uppfyller dessa krav.
Vården ska så långt som möjligt Vården ska så långt som möjligt
utformas och genomföras i utformas och genomföras i
samråd med patienten. Patienten samråd med patienten. Patienten
ska visas omtanke och respekt.
ska visas omtanke och respekt.
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6 kap.
2§
Den som tillhör hälso- och
Den som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen bär själv sjukvårdspersonalen får endast
ansvaret för hur han eller hon fullgöra uppgifter som han eller
fullgör sina arbetsuppgifter.
hon har kompetens för och bär
själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.
18 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om krav
på fortbildning för avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i
enlighet med 6 kap. 1 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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1.4

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring av
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § och 8 kap. 1 och 5 §§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
4§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om skyl- ytterligare föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjuk- digheter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till vårdspersonalen som behövs till
skydd för människors liv, per- skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa.
sonliga säkerhet eller hälsa.
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om fortbildning för
avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
8 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:65) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

1

Senaste lydelse 2016:161.
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Ärendeslag
Legitimation (ej tidsbegränsad)

Avgiftsklass

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog,
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Föreslagen lydelse
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:65) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:
Ärendeslag
Legitimation (ej tidsbegränsad)
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut
Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
avancerad klinisk specialistsjuksköterska,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
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röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
5 §1
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om
föreskrifter om
1. vilka moment som ska ingå i
1. vilka moment som ska ingå i
vårdgivarens systematiska patient- vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. säkerhetsarbete enligt 3 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. hur information ska ges till
2. hur information ska ges till
patienter och deras närstående patienter och deras närstående
enligt 3 kap. 8 § patientsäker- enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,
hetslagen,
3. vilka uppgifter som ska
3. vilka uppgifter som ska
ingå i en patientsäkerhetsberät- ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § patient- telse enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,
säkerhetslagen,
4. vilka åtgärder eller villkor
4. vilka åtgärder eller villkor
som får ingå i en prövotidsplan som får ingå i en prövotidsplan
enligt 8 kap. 2 § patientsäker- enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen,
hetslagen,
5. kompetenskrav för behö5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker righet som kontaktlinsoptiker
och för att optiker ska få rekvi- och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,
rera läkemedel,
6. kompetenskrav för sjuk6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få sköterskor för att de ska få
1

Senaste lydelse 2017:94.
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förskriva läkemedel och om den
behörighet som sådan kompetens ger,
7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel, och
8. behörighet att förskriva
sådana förbrukningsartiklar som
avses i 8 kap. 9 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
När det gäller frågor som avses i
5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av
bemyndigandet i 10 kap. 1 §
första stycket 4 förordningen
(2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer.
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förskriva läkemedel och om den
behörighet som sådan kompetens ger,
7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel, och
8. behörighet att förskriva
sådana förbrukningsartiklar som
avses i 8 kap. 9 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), och
9. kompetenskrav för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor för att de ska få föreskriva
läkemedel och behörighet att
förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §
hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30).
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
När det gäller frågor som avses i
5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av
bemyndigandet i 10 kap. 1 §
första stycket 4 förordningen
(2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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1.5

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring av högskolelagen
(1992:1434)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
8 §1
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att får meddela föreskrifter om att
en anställning som lärare vid en en anställning som lärare vid en
högskola skall vara förenad med högskola ska vara förenad med
en anställning som specialist- en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare utbildad läkare eller tandläkare
eller med en annan anställning än eller med en annan anställning än
som läkare vid en sådan sjuk- som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för vårdsenhet som är upplåten för
medicinsk utbildning och forsk- utbildning och forskning inom
ning.
medicin och vårdvetenskap.
En förenad anställning får
En förenad anställning får
innehas bara av den som uppfyller innehas bara av den som uppfyller
behörighetskravet för båda an- behörighetskravet för båda anställningarna. Den ordning som ställningarna. Den ordning som
gäller för anställning av lärare ska gäller för anställning av lärare ska
gälla också för den anställning gälla också för den anställning
som ska vara förenad med lärar- som ska vara förenad med läraranställningen. Innan någon an- anställningen. Innan någon anställs som lärare skall sjuk- ställs som lärare ska sjukvårdsvårdshuvudmannen ges tillfälle att huvudmannen ges tillfälle att yttra
yttra sig i ärendet, om anställ- sig i ärendet, om anställningen ska
ningen ska vara förenad med en vara förenad med en anställning
anställning vid en sjukvårdsenhet. vid en sjukvårdsenhet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
1

Senaste lydelse 1997:797.
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Förslag till förordning om ändring
av högskoleförordningen (1993:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100)
dels att 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
2 §1
En högskola får, efter medEn högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårds- givande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § huvudman som avses i 3 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434), beslu- högskolelagen (1992:1434), besluta att en anställning som professor ta att en anställning som professor
eller lektor vid högskolan ska vara eller lektor vid högskolan ska vara
förenad med en anställning vid en förenad med en anställning vid en
sjukvårdsenhet som är upplåten sjukvårdsenhet som är upplåten
för medicinsk utbildning och forsk- för utbildning och forskning inom
ning.
medicin och vårdvetenskap.
I utbildning och forskning vid
I utbildning och forskning vid
en sådan enhet räknas odontolo- en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. gisk utbildning och forskning in.

1

Senaste lydelse 2010:1064.
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Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) ska ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse
Bilaga 21
EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen
Omfattning
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Vidare
ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen
har utfärdat.
Mål
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som
avancerad klinisk specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom områdena epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik samt om farmakologisk
och icke farmakologisk behandling av långvariga och komplexa sjukdomstillstånd,
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen,
1

Senaste lydelse 2017:857.
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– visa fördjupad kunskap om etiska principer med relevans för
omvårdnad inom specialiseringens särskilda område samt inom forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv,
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
– visa fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens system för
organisation och ledning relaterat till vårdens prioriteringar, tillgänglighet, kostnader och kvalitet,
– visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel inom såväl
hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete,
och
– visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt genomföra och dokumentera bedömning av en persons hälsa, ohälsa, sjukdom och eventuella risk för skada,
– visa fördjupad förmåga att självständigt eller genom samverkan
i team utveckla och implementera en plan för omvårdnad, farmakologisk eller icke farmakologisk behandling samt egenvård med
beaktande av individens förutsättningar,
– visa fördjupad förmåga att självständigt välja ut, tillämpa och
utvärdera evidensbaserade metoder för att följa upp individers hälsa
och ohälsa inom specialiseringens särskilda område,
– visa fördjupad förmåga att självständigt ordinera, följa upp och
systematiskt utvärdera farmakologisk och icke farmakologisk behandling inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att självständigt stödja individers anpassning,
beslutsfattande och lärande genom livscykeln i relation till hälsa,
ohälsa eller komplexa och långvariga sjukdomstillstånd,
– visa förmåga att initiera och samarbeta i forsknings- och utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att leda, koordinera och systematiskt utvärdera
hälsofrämjande eller behandlande insatser för individer och grupper,
och
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– visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika grupper,
samt genomföra handledande uppgifter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga
rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens och att ta ansvar för detta.
Självständigt arbete
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.
Övrigt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Bilaga 2

EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Specialistsjuksköterskeexamen1

Specialistsjuksköterskeexamen

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen
med angivna inriktningar uppnås
efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där
examen uppnås efter att studenten
fullgjort
kursfordringar
om
75 högskolepoäng.
Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som
Socialstyrelsen har utfärdat.

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen
med särskilt område för specialisering uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 60 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som
Socialstyrelsen har utfärdat.

Mål
Mål
För specialistsjuksköterskeexa- För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan men ska studenten visa sådan
1

Senaste lydelse 2013:617.
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kunskap och förmåga som krävs kunskap och förmåga som krävs
för att självständigt arbeta som för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska.
specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten
– visa kunskap om områdets
vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering ska studenten
– visa kunskap om huvudområdets samt det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
samt kunskap om sambandet
mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom
hälso- och sjukvården samt inom
forsknings- och utvecklingsarbete
med relevans för specialiseringens
särskilda område, samt kunna
redogöra för hur dessa kan omsättas i praxis,
– visa kunskap om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära
relationer,
– visa fördjupad kunskap i
– visa kunskap om ledning och
planering, ledning och samord- fördelning av kort- och långvariga
ning av vård- och hälsoarbetet.
omvårdnadsinsatser för patienter
med behov av vård inom specialiseringens särskilda område,
– visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer
och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv,
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– visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel inom
såväl hälso- och sjukvården som
inom forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa kunskap om relevanta
författningar.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten

– visa fördjupad förmåga att
självständigt och i samverkan
med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta
omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och
utvärdera omvårdnadsåtgärder,

– visa fördjupad förmåga att
initiera, genomföra och utvärdera
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Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering ska studenten
– visa förmåga att utförligt och
självständigt bedöma och hantera
komplexa samband mellan symtom och objektiva tecken på sjukdom och ohälsa hos patienter med
behov av vård inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att utifrån ett
evidensbaserat arbetssätt initiera
och medverka i forsknings- och
utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område,
– visa fördjupad förmåga att
självständigt och i samverkan
med patient och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt leda och
utvärdera omvårdnadsåtgärder i
komplexa vårdsituationer,
– visa förmåga att identifiera
vad hälsa betyder för den enskilde
patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa främjas,
och
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hälsofrämjande och förebyggande
arbete,
– visa förmåga att integrera
kunskap samt analysera, bedöma
och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att medverka
vid och självständigt utföra undersökningar
och
behandlingar
inklusive vård i livets slutskede,
och
– visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga
och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,

Författningsförslag

– visa förmåga att undervisa
patienter, närstående och vårdpersonal utifrån olika didaktiska
modeller och behov av lärande.
Värderingsförmåga
och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering ska studenten
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med
helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt synsätt och med
särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och

– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot
patienter och deras närstående,
och
– visa förmåga att identifiera
– visa förmåga att identifiera
sitt behov av ytterligare kunskap sitt behov av att fortlöpande
och att fortlöpande utveckla sin utveckla sin kompetens och att ta
kompetens.
ansvar för detta.
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Inriktningar
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
anestesisjukvård ska studenten
också

– visa förmåga att ansvara för
övervakning och utförande av
lokal och generell anestesi,
analgesi och sedering i samband
med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter,
och

– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
intensivvård ska studenten
också
– visa förmåga att observera
och bedöma funktionen hos
patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska
tillstånd samt förmåga att vid
behov initiera och självständigt
utföra medicinska åtgärder, och
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För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område
för specialisering mot anestesisjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik och behandling av hotande- eller manifest
svikt i vitala funktioner hos
patienter med behov av anestesisjukvård,
– visa förmåga att självständigt övervaka patienter vid lokal
och generell anestesi, analgesi
och sedering i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter med
vanligt förekommande tillstånd
samt visa förmåga att handha
medicinteknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållande
och säkerhet, och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot intensivvård
ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik- och behandling av hotande- eller manifest
svikt i vitala funktioner,
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– visa förmåga att handha
medicinsk-teknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållanden
och säkerhetsaspekter, och
– visa förmåga att tillämpa
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
operationssjukvård ska
studenten också

– visa förmåga att ansvara för
aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med
operationer, behandlingar och
undersökningar av patienter samt
förmåga att hantera biologiska
preparat, och

För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot operationssjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik och behandling av kirurgiska tillstånd samt
kunskap om topografisk anatomi
och om kirurgiska operationsmetoder,
– visa förmåga att självständigt ansvara för, instrumentering,
assistans, aseptik och infektionsförebyggande åtgärder, övriga
medicinska åtgärder i samband
med kirurgiska ingrepp, behandlingar och undersökningar, och
– visa förmåga att hantera biologiska preparat samt handha
medicin-teknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållanden
och säkerhetsaspekter.

– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
ambulanssjukvård ska studenten
också
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– visa förmåga att självständigt
bedöma den sjukes eller skadades
somatiska och psykiska status och
omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder
som krävs för patienter under
starkt varierande förhållanden,
och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
kirurgisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
med behov av kirurgiska insatser
observera, bedöma och åtgärda
komplexa vårdbehov.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
medicinsk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
inom medicinsk vård observera,
bedöma och åtgärda komplexa
vårdbehov.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
onkologisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
med behov av onkologisk vård
observera, bedöma och åtgärda
komplexa vårdbehov, och
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– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta
med bland annat cytostatikaterapi
och strålbehandling.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar ska studenten också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja den fysiska, psykiska
och sociala hälsan och förebygga
uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
– visa förmåga att hos barn och
ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
– visa sådan kunskap som
krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
psykiatrisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att observera,
bedöma, åtgärda och utvärdera
komplexa vårdbehov,
– visa förmåga att möta människor i kris, och
– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka
i behandling, habilitering och
rehabilitering inom psykiatrisk
vård och omsorg.
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För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
vård av äldre ska studenten
också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja den fysiska, psykiska
och sociala hälsan och förebygga
uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer, och
– visa förmåga att hos äldre
patienter observera och bedöma
komplexa behov av vård och
rehabilitering.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
distriktssköterska ska studenten
också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja fysisk, psykisk och
social hälsa hos patienter och
förebygga uppkomsten av sjukdom
och sjukdomskomplikationer,
– visa förmåga att observera
och bedöma komplexa behov av
vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
– visa sådan kunskap som
krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan
inriktning ska studenten också
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– visa förmåga att självständigt
observera, bedöma och utvärdera
vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att självständigt
planera, genomföra och utvärdera
åtgärder som behövs vid olika
sjukdomstillstånd för att främja
hälsan samt förebygga uppkomsten
av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens
särskilda område,
– visa förmåga att ansvara för
undersökningar och behandlingar
inom specialiseringens särskilda
område, och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper samt
färdigheter under vårdsituationer
och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.
Självständigt arbete
(examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen
ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete).
Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort
en verksamhetsförlagd del av
utbildningen av en omfattning
som är anpassad efter behovet
för respektive inriktning.

Författningsförslag

Självständigt arbete
(examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen
ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete om minst
15 högskolepoäng (examensarbete).
Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort
en verksamhetsförlagd del av
utbildningen av en omfattning
som är anpassad efter behovet
för respektive område för specialisering.
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I examensbeviset ska utbildI examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.
ningens område för specialisering
anges.
För en specialistsjuksköterFör en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning skeexamen med särskilt område
ska också de preciserade krav för specialisering ska också de
gälla som varje högskola själv preciserade krav gälla som varje
bestämmer inom ramen för högskola själv bestämmer inom
kraven i denna examensbeskriv- ramen för kraven i denna
ning.
examensbeskrivning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
den nya lydelsen i specialistsjuksköterskeexamen och den 1 juli 2020
i fråga om 4 kap. 2 § och i fråga om den nya lydelsen i avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen i fråga om specialistsjuksköterskeexamen ska tillämpas på utbildning som bedrivs och
specialistsjuksköterskeexamina som utfärdas efter utgången av
december 2019.
3. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för utbildning som
bedrivs och för specialistsjuksköterskeexamina som utfärdas före
den 1 januari 2020.
4. Den som före den 1 januari 2020 har påbörjat en utbildning till
en specialistsjuksköterskeexamen enligt de äldre bestämmelserna
och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men
fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin
utbildning för att få en specialistsjuksköterskeexamen enligt de äldre
bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2026.
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Förslag till förordning om ändring av
förordningen (2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
Behörig myndighet är
--------------------------------------------------------------------------2. Socialstyrelsen, i fråga om
a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) kiropraktor,
i) logoped,
j) läkare,
k) specialistläkare,
l) naprapat,
m) optiker,
n) ortopedingenjör,
o) psykolog,
p) psykoterapeut,
q) receptarie,
r) röntgensjuksköterska,
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s) sjukhusfysiker,
t) sjuksköterska,
u) specialistsjuksköterska,
v) tandhygienist,
w) tandläkare,
x) specialisttandläkare, och
y) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om …
--------------------------------------------------------------------------Föreslagen lydelse
Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
Behörig myndighet är
-----------------------------------------------------------------------2. Socialstyrelsen, i fråga om
a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) avancerad klinisk specialistsjuksköterska,
e) barnmorska,
f) biomedicinsk analytiker,
g) dietist,
h) fysioterapeut (sjukgymnast),
i) kiropraktor,
j) logoped,
k) läkare,
l) specialistläkare,
m) naprapat,
n) optiker,
o) ortopedingenjör,
p) psykolog,
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q) psykoterapeut,
r) receptarie,
s) röntgensjuksköterska,
t) sjukhusfysiker,
u) sjuksköterska,
v) specialistsjuksköterska,
w) tandhygienist,
x) tandläkare,
y) specialisttandläkare, och
z) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om …
-----------------------------------------------------------------------Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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Utredningens uppdrag,
utgångspunkter och arbetssätt

Utredningen som har antagit namnet Utredningen om specialistssjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
har haft i uppdrag att se över, analysera och lämna förslag som rör
tillgång och behov av specialistsjuksköterskor, åtgärder för att öka
yrkets attraktivitet, föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen, bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen. Detta betänkande utgör redovisning av dessa frågor.

2.1

Utredningens uppdrag

Genom beslut den 20 juli 2017 om direktiv Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (dir. 2017:86), tillkallade regeringen en
särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vid behov lämna förslag till förändringar.1 Utredningen ska även analysera vårdens tillgång på och
behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningens uppdrag
innebär även att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning
för barnmorskor samt att bedöma behovet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

1

Se bilaga 1, Kommittédirektiv.
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Avgränsning av uppdraget enligt direktiven
I utredningens direktiv anges att i den del som rör barnmorskeexamen är utgångspunkten för utredarens arbete att omfattningen
på examen ska vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska
ligga fast. I den del av uppdraget som rör behovet av att införa en
specialiströntgensjuksköterskeexamen ska utredarens utgångspunkt
vara att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Direktiven
betonar dessutom att utredaren inte ska lämna författningsförslag
som rör sjuksköterskeexamen och inte heller lämna förslag som rör
resurstilldelningen till universitet och högskolor.

2.2

Utredningens utgångspunkter

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen med syfte att den framtida utbildningen
ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna
den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. I utredningens uppdrag har det ingått att analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och
föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
Vidare har utredningen haft att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Eftersom utredningens översyn berör både området för högre
utbildning och forskning och hälso- och sjukvårdens verksamhet har
avstamp tagits i de regelverk som styr dessa två sektorer vilka båda
utgår från kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. I högskolan
uttrycks detta bland annat genom utbildningens examenskrav som
stipulerar att studenten ska visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För hälso- och sjukvården uttrycks det dels genom vårdgivarens ansvar för att vården
bedrivs så att kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls, dels genom hälso- och sjukvårdspersonalens personliga
ansvar för att i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra
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sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterst handlar detta om att vården ska vara evidensbaserad och
bedrivas så att en hög grad av patientsäkerhet kan uppnås.
I enlighet med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet har
utredningen beslutat om ytterligare en utgångspunkt: forskningen.
Utredningens förslag är så långt som möjligt förankrade i forskningen för att därmed stärka den koppling som finns mellan examen
i högskolan och den evidensbaserade vården.
Ytterligare ett perspektiv som varit vägledande för utredningen
är definitionen av samhällsviktiga utbildningar inom högskolans
område. Med utgångspunkt i regeringens bedömning i propositionen som föregick införandet av 1993 års högskolereform bedömer
utredningen att de förslag som presenteras i betänkandet är att anse
som särskilt skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att en ökad
statlig styrning därmed är befogad inom både högskoleområdet och
inom hälso- och sjukvårdens område.

2.3

Utredningens arbetssätt

Utredningens arbete påbörjades i mitten av september 2017 under
namnet Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08). I utredningen
har ingått experter2 bestående av personer från Regeringskansliet,
universitet och högskolor, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och arbetsmarknadens parter. Expertgruppen har träffats
vid fem tillfällen och biträtt utredningen med expertis och kvalitetssäkring inom respektive ansvarsområden. Expertgruppen har även
biträtt utredningen med särskilda uppgifter och underlag. Vid sidan
av expertgruppen har utredaren Kenth Nauclér haft fyra olika referensgrupper till sin hjälp bestående av sammanlagt 35 personer med
övergripande kompetens inom ramen för utredningens uppdrag.3
I referensgruppen har utredningen fört diskussioner och förankrat
utredningens förslag och slutsatser. Såväl expertgruppen som referensgruppen har varit av stor betydelse för utredningens arbete och
har på ett bra sätt bidragit med sin expertis, sina kunskaper och
erfarenheter.
2
3

Se missiv.
Se bilaga 2.
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Professor Anna Forsberg vid Lunds universitet har för utredningens räkning kartlagt och beskrivit hur specialistsjuksköterskans
yrkesroll och arbetsuppgifter har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001 samt analyserat specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter.4
Utredningens strävan har varit att utifrån uppdragets begränsade
tidsram träffa så många som möjligt av de intressenter som berörs av
utredningen. Utredningen har under arbetets gång besökt Göteborgs
universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och härigenom
fått värdefulla kunskaper och fördjupad förståelse för lärosätenas olika
utmaningar och möjligheter i fråga om de utbildningar som utredningen har att se över.
Utredningen har prioriterat möten med berörda myndigheter,
träffat enskilda utbildningsanordnare, olika intresseorganisationer,
arbetsmarknadens parter och flertalet yrkesverksamma inom de
yrken som ingår i utredningens uppdrag. Det har funnits ett stort
intresse från olika avnämare att komma i kontakt med utredningen
och därför har även ett flertal telefonmöten hållits för att inhämta
synpunkter från intressenter runt om i landet. Samtliga dessa möten
har varit värdefulla för utredningens informationsinhämtning och
för det efterföljande arbetet.5
Utredningen har vid två tillfällen haft avstämning med ansvarig
statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Avstämningarna har
gett utredningen tillfälle att informera om utredningens iakttagelser
och preliminära slutsatser och förslag.
Utredningen har även mottagit flertalet skrivelser och skriftliga
synpunkter från enskilda och olika organisationer.
Frågeformulär till avnämare
Utredningen skickade i februari 2018 ett frågeformulär6 till lärosäten, studentorganisationer, landsting kommuner samt vissa andra
organisationer som är avnämare till utredningen. Sammanlagt bjöds
92 organisationer in att svara på 41 olika frågor med utgångspunkt i
utredningens direktiv. Syftet med frågeformuläret var att få in underlag inför utredningens förslag och konsekvensanalyser. Svaren skulle
4
5
6

Se kapitel 3.
Utredningens möten, se bilaga 3.
Se bilaga 4.
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vara utredningen till handa senast den 6 april 2018. 71 svar inkom.
Utredningen har dels sammanställt svaren i sin helhet, vilket har
utgjort ett bra underlag i utredningens arbete, dels i form av en översiktlig sammanfattning.7 Svaren har försett utredningen med värdefull kunskap inom det breda område utredningen har att se över och
varit en god vägledning i olika diskussioner och avvägningar som
utredningen har haft att göra under arbetets gång.
Goda exempel
Utredningen har haft i uppdrag att lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka tillgången
på utbildade specialistsjuksköterskor. Eftersom utredningen med
hänsyn till uppdragets omfattning och den tid som stått till förfogande, inte haft möjlighet att besöka samtliga berörda inom såväl
vården som lärosäten har 92 avnämare inbjudits att via ett frågeformulär inkomma med goda exempel inom utredningens område. Utredningen har dock valt att i betänkandet lyfta fram två goda
exempel från vården om kortare arbetstider på försök för personalen
på operation vid Mölndals sjukhus och Region Norrbottens satsning
på fast anställda sjuksköterskor för att minska beroendet av inhyrda
sjuksköterskor genom att erbjuda 30 000 kronor mer i lön per år.
Utredningens uppdrag har även bestått i att belysa lärosätenas och
hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom besök och
kontakter med olika lärosäten har utredningen fått beskrivit för sig
hur processen för planering och genomförande av VFU fungerar.
I betänkandet beskrivs huvudmännens olika roller utifrån processen
för VFU vid Göteborgs universitet som sker i samverkan med Västra
Götalandsregionen. Bakgrunden till utredningens val av Göteborgs
universitet och Västra Götalandsregionen är att båda parterna var för
sig beskrev vikten av en bra samverkan som fungerar och som leder
till att önskat resultat uppnås.

7

Se bilaga 5.
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Samråd
Samråd har i enlighet med direktiven genomförts med Styr- och
resursutredningen (U 2017:05). Det har inneburit att utredningen
har haft möte och kontakter med Styr- och resursutredningen i
frågor som rör högskolans styrning. Utredningen har även haft samråd med Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet i enlighet
med direktiven och inom ramen för myndigheternas regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och
sjukvården (S2016/04992/FS).

2.4

Utredningens avgränsningar och tolkningar

Mot bakgrund av det omfattande uppdraget och den korta utredningstid som stått till utredningens förfogande har tydliga avgränsningar och prioriteringar i förhållande till uppdraget behövt göras.
Frågorna som direktiven adresserar kan inte ses isolerat utan utgör
en helhet. Till exempel hänger frågan om tillgång av specialistsjuksköterskor ihop med yrkets upplevda attraktivitet och därmed i förlängningen även med det intresse sjuksköterskor har för att vilja
utbilda sig till specialistsjuksköterska. Enligt direktiven ska utredningen inte lämna förslag som rör sjuksköterskeexamen och även
om utredningen inte redovisar förslag i denna del anser utredningen
att flera av de frågor som behandlas i betänkandet även har bäring på
sjuksköterskeutbildningen. Det handlar till exempel om att frågor
om attraktivitet och tillgång för specialistsjuksköterskor även är av
relevans för grundutbildade sjuksköterskor. Om tillgången på sjuksköterskor brister, saknas underlag för att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Vården och högskolan utgör därmed två kommunicerande kärl som behöver varandra och som måste samverka och
samexistera i många frågor för att nå det bästa möjliga resultatet i fråga
om till exempel den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Det är utredningens uppfattning att vårdgivarna bär ansvaret för
att yrket är attraktivt inte bara för specialistsjuksköterskor utan även
för grundutbildade sjuksköterskor.
Utredningens uppdrag om att bedöma behoven av en förändrad
examensbeskrivning för barnmorskeexamen har kommit att prioriterats ned då utredningens uppfattning är att det saknas stöd för ett
reformarbete i fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom
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ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte
kunnat fullgöra uppdraget i denna del.
Uppdragets omfattning har förhindrat utredningen att i tillräcklig utsträckning fördjupa sig i och analysera den del som avser frågan
om behovet av införandet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund
av den begränsade tid som stått till utredningens förfogande.
Förslagen i betänkandet som rör en infrastruktur för utbildning
och forskning inom såväl medicinsk- som vårdvetenskaplig verksamhet genom ett så kallat VULF- avtal,8 berör även andra områden och
andra vårdutbildningar med samma problematik. Framför allt gäller
det inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Utredningen kan dock endast lägga förslag som rör de utbildningar som
utredningen har att se över.
Utredaren har i enlighet med direktiven inte lämnat några förslag
som rör resurstilldelningen för universitet och högskolor. Utredningen föreslår inte heller några ändringar i fråga av principerna för
lärosätenas resurstilldelning. Däremot föreslås en ökad statlig styrning i en del av resurstilldelningssystemet genom utredningens förslag om ökat antal fristående kurser i högskolan. Utredningen menar
att förslaget ryms inom nuvarande principer för resurstilldelning då
liknande öronmärkta regeringsuppdrag inom olika områden ges även
i dag. Utredningen bedömer att förslaget om öronmärkta medel till
lärosätena för att tillskapa ökat antal fristående kurser för bland
annat fortbildning, inte är förknippat med risk för spridningseffekter till andra områden i högskolan förutom för de sektorsyrken9 som
yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55EU) där medlemsstaterna är
skyldiga att genom uppmuntran säkerställa fortbildning. Möjligen
inom lärarutbildningsområdet kan ett snarlikt behov av fortbildning
anses behövligt. Utredningen bedömer att de förslag som presenteras i betänkandet och som tangerar frågor om resurstilldelning för
lärosätena är att anse som särskild skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att en ökad statlig styrning därmed är befogad.

8

VULF-avtalet motsvarar ALF-avtalet. VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande
och forskning.
9
Läkare, läkare med specialistkompetens, allmänläkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän
hälso- och sjukvård, tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och
arkitekter.
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I betänkandet lämnas förslag på krav på att det föreskrivna ledningssystem i fråga om systematisk och fortlöpande verksamhetsutveckling även ska avse kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt förslag om att införa krav på fortbildning i lag för de
yrkesutövare som omfattas av utredningens direktiv. Utredningen
är medveten om att förslagen ger följdverkningar för andra yrken
inom hälso- och sjukvården. Utredningen har dock endast mandat
att föreslå åtgärder för de yrken som ingår i uppdraget.
Utredningen har i uppdrag att ge förslag på åtgärder både på kort
och på lång sikt i den del som rör uppdraget om översyn av specialistsjuksköterskeexamen. De flesta av utredningens förslag kan omsättas i praktiken med små medel på kort sikt. Medan för andra
förslag kan resultaten inte nås förrän på lång sikt vilket stämmer väl
överens med syftet med utredningens uppdrag, nämligen att den
framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade
behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för
att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

2.5

Definitioner och benämningar i betänkandet

I det följande beskrivs utredningens definitioner och tillämpning av
några av de benämningar och uttryck som återkommande används i
betänkandet.
Huvudman
Med huvudman avses i enlighet med 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, landsting eller den kommun som
enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård.
Vårdgivare
Enligt 2 kap. 3 § HSL, avses med vårdgivare en statlig myndighet, ett
landsting, en kommun, en annan juridisk person eller en enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
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Högskolor och lärosäten
Med högskolor och lärosäten avses i utredningen universitet och
högskolor med statlig huvudman som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att
utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.
Vidareutbildning/fortbildning
Utredningen definierar vidareutbildning som ett paraplybegrepp
som innefattar fortbildning av olika slag som i vid mening omfattar
olika typer av kompetenshöjande insatser som oftast sker parallellt
med ordinarie arbete och där syftet är att upprätthålla eller uppdatera
befintliga kunskaper inom det aktuella arbetsområdet.
Specialistutbildning
Med specialistutbildning avser utredningen specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.

2.6

Betänkandets disposition

Betänkandet disponeras med utgångspunkt i de sex deluppdrag som
följer av utredningens direktiv, det vill säga, hur ser vårdens tillgång
och behov av specialistsjuksköterskor ut, vilka åtgärder krävs för att
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, förslag till en ny specialistsjuksköterskeutbildning, bör det ställas krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen, behövs en
ändring av barnmorskeexamen och slutligen utredningens bedömning
av behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
I kapitel 1 lämnas författningsförslag till hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, högskolelagen och högskoleförordningen (1993:100), och följdändringar i andra förordningar. I kapitel 3
ges en översiktlig beskrivning av utvecklingen och utmaningarna i
hälso- och sjukvården. I kapitel 4 ges en deskriptiv nulägesbeskrivning
av hälso- och sjukvården och de regelverk som gäller för hälso- och
sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. I kapitel 5
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redogörs för villkor och förutsättningar som gäller för högre utbildning. Kapitlet syftar till att ge en inramning till det sammanhang som
högskolan utgör för de frågor om specialistsjuksköterskeutbildning
och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar som ingår i utredningens uppdrag. I kapitel 6 ges en nulägesbeskrivning av specialistsjuksköterskeutbildningen samt vilka problem som finns med den
nuvarande utbildningen. I kapitel 7 finns nulägesbeskrivning, överväganden och förslag om barnmorskeutbildningen. Kapitel 8 behandlar
nulägesbeskrivning överväganden och förslag i fråga om specialiströntgensjuksköterskeexamen. Av kapitel 9 framgår utredningens överväganden och förslag i frågor som anknyter till uppdraget om specialistsjuksköterskor. En samlad konsekvensanalys för samtliga förslag
finns i kapitel 10. Därefter följer referenser och bilagor.
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3

Utmaningar och utveckling
i hälso- och sjukvården

För att ge en inramning till uppdraget ges i detta kapitel en översiktlig bild över utmaningarna och utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Vidare redogörs för specialistsjuksköterskans roll i en förändrad
hälso- och sjukvård i enlighet med utredningens direktiv. Utredningen ska kartlägga hur specialistsjuksköterskans yrkesroll och
arbetsuppgifter i vården har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001 samt analysera specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter. För att kunna
fullgöra uppdraget i denna del har utredningen tagit hjälp av Anna
Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet, som har
författat avsnittet 3.2 Specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.
I kapitlet åskådliggörs kortfattat även utredningens förslag i relation till utmaningarna och utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Sist i kapitlet redogörs även för svaren på utredningens frågeformulär från avnämare och intressenter till utredningen, angående
vilka kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskans
framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.

3.1

Utmaningar i hälso- och sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård presterar överlag goda medicinska resultat. Hälso- och sjukvården står likväl inför mångfasetterade utmaningar vad avser till exempel jämlikhet, tillgänglighet, patientcentrering, samordning och effektivitet. Hälso- och sjukvården utgör en
väsentlig del av den offentliga sektorn i Sverige och sysselsätter ett
stort antal kvinnor och män. De totala hälso- och sjukvårdsutgifterna
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uppgick 2014 till omkring 440 miljarder kronor vilket motsvarar cirka
11 procent av bruttonationalprodukten1. Hälso- och sjukvården
påverkas i hög grad av internationalisering, kunskaps- och teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För att
svensk hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning är
reformer och kontinuerlig utveckling nödvändigt på både kort och
på lång sikt.2
Sverige uppvisar dock sämre resultat3 jämfört med andra länder i
fråga om patienters upplevelser av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra patienten delaktig. Bland bristerna kan
nämnas att patienterna i låg grad får den information från vården
som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin vård och
hälsa, att många patienter vid kontakt med vården upplevde att deras
läkare inte kände till deras sjukdomshistoria. För personer med kronisk sjukdom har Sverige genomgående svaga resultat jämfört med
andra länder. Till exempel saknar dessa patienter en diskussion med
vården kring målsättningar och hur de själva kan ta hand om sin
sjukdom. De svenska patienterna upplevde i betydligt lägre utsträckning än patienter i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal
tar ett koordineringsansvar för kontakten med andra delar av vården.
Endast hälften av patienterna menade att deras ordinarie läkare eller
mottagning verkade informerad om den vård som patienten fått på
sjukhuset.4
I betänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) redovisas ytterligare utmaningar med dagens hälso- och sjukvård. Till utmaningarna hör vårdens fragmentiserade styrning som inbegriper en rad
olika aktörer, bitvis oklar rollfördelning samt bristande samordning
och samverkan dem emellan. Gränsdragningen mellan öppen och
sluten vård5 anses inte längre lämplig för sitt ändamål. Splittringen
gör det dessutom svårt för såväl medarbetare som patienter att agera
ändamålsenligt i systemet. Hälso- och sjukvårdssystemet är också
alltför sjukhustungt och primärvården har inte förutsättningar att
1

www.scb.se/contentassets/3cfeb4660d924d279add6d284d19812d/forandringar-avhalsorakenskaperna-2016.pdf.
2
Prop. 2016/17:43. En ny hälso- och sjukvårdslag.
3
International Health Policy Survey (IHP-undersökningen från bland annat 2017).
4
Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. Vårdanalys (2017:2).
5
I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) definieras vård som antingen sluten vård
eller öppen vård.
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klara uppdraget som första linjens vård. Nämnda utredning framhåller att primärvården är underdimensionerad både i förhållande till
förväntningar och till potential. Resurser som skulle behöva verka
”utanför sjukhusens väggar” är i dag knutna till sjukhusen.6
Även i fråga om kompetensförsörjningen finns en rad olika problem som har att göra med såväl strukturella problem kopplat till
bristande strategisk och samordnad styrning av sammansättningen av
de olika vårdprofessionernas kompetenser samt arbetsgivarens möjligheter att erbjuda en attraktiv och sund arbetsmiljö för dem som
jobbar inom vården. Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen
specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har sjunkit de senaste
20 åren. Därtill har allmänläkare länge varit en bristkategori i vården.
2014 utgjorde allmänläkare 22,4 procent av samtliga läkare med
specialistkompetens. Men det råder även brist på andra kategorier av
hälso- och sjukvårdspersonal.7
En annan utmaning som framhålls i nämnda betänkande är vårdens föråldrade och fragmentiserade organisationer och arbetssätt,
som ofta utgår från en standardiserad logik kopplat till ett visst
sjukdomstillstånd eller diagnos, snarare än anpassade efter patientens behov. Därutöver kan nämnas återkommande överbeläggningar
som påverkar både kvaliteten på vården och arbetsmiljön negativt.
Vården uppvisar även svårigheter att skapa arbetsplatskulturer baserade på värderingar och förhållningssätt som understödjer kvalitet,
effektivitet och kontinuerlig utveckling i verksamheten. Detta
märks inte minst genom otillräckliga verksamhetsstöd för personalen vad gäller informationssystem och kunskapsstöd. Den sammantagna administrativa bördan för vårdens medarbetare är hög och
hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att satsa mer på att främja
hälsa och förebygga ohälsa. Samtidigt saknas adekvata verktyg som
möjliggör uppföljning av primärvården vilket medför att det saknas
central information för att få en helhetsbild över svensk hälso- och
sjukvård.8

6
7
8

SOU 2017:53. God och nära vård, s. 28 ff.
Ibid.
Ibid.
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Nya styrande principer för hälso- och sjukvården

I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) ges förslag på ett antal
nya styrande principer i form av förslag till lösningar på de problem
som redovisats i ovan avsnitt. Följande avsnitt är hämtat ur nämnda
betänkande.
Bland de styrande principer för hälso- och sjukvården som
föreslås i Effektiv vård, finns förslag som innebär att vården ska ges
nära befolkningen om det inte är motiverat att koncentrera vården
av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Vården ska ges som öppen vård i
första hand. Sluten vård kan ges när vården inte kan ges som öppen
vård och sluten vård kan ges på vårdinrättning eller annan plats.
Fördelningen av resurser, i detta fall främst kompetens, behöver
enligt nämnda utredning förändras för att möta behoven i framtiden.
Mycket av vårdens produktion har flyttat ut från sjukhuset trots att
resurser i form av kompetens i hög grad stannat kvar inom sjukhusvården. Trots att primärvården under lång tid har varit prioriterad har dess andel av de totala resurserna inte ökat. Primärvården
upptar cirka 17 procent av de totala resurserna i Sverige, vilket av
nämnda utredning bedöms vara en liten andel i jämförelse med andra
länder. Demografiska förändringar och befolkningens förväntningar
på vården innebär att fler och mer avancerade vårdbehov behöver
kunna tillgodoses nära invånarna, enligt nämnda utredning. Där är primärvården och organiseringen av densamma en nyckelfaktor för att
möta de ändrade behoven, enligt vad som framgår av Effektiv vård. De
förväntade utmaningarna när det gäller kroniska sjukdomar, multisjuklighet, stigande ålder i befolkningen och ökade behov av vård talar
starkt för att det behövs åtgärder för att bryta nuvarande struktur i
vården.9
I nämnda betänkande görs bedömningen att det behövs ett nytt
angreppssätt för att få till stånd en förändring av primärvårdens funktion och uppdrag. Ett exempel som anges är genom lagstiftning som
är statens kraftfullaste styrmedel och därför är det befogat att bärande
principer i lagstiftningen görs om för att markera den inriktning som
eftersträvas.
I Effektiv vård diskuteras även det hittillsvarande traditionella
sättet att distribuera vårdtjänster genom att patienten möter vårdprofessionerna på en vårdinrättning och som av nämnda utredning
9

SOU 2016:2, s. 361 ff.
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anses finnas kvar så långt det går att överblicka. Den utveckling som
påbörjats handlar däremot om ett annat sätt att distribuera vården
med hjälp av teknik. Patienten kan med hjälp av dator, mobiltelefon
få hjälp var hon eller han än befinner sig. Nämnda utredningen
menar att det nuvarande ganska ensidiga fokuset på den traditionella
förmedlingslogiken ”fysiskt möte på vårdinrättning” måste skiftas
till att omfatta också andra former av interaktion med patienten.
Patientens behov och möjligheter behöver mötas bättre av vården än
vad som görs i dag.10
I Effektiv vård redovisas olika exempel på förändrade arbetssätt i
vården. En utbyggd vårdcentral på internet i alla landsting skulle
sannolikt möjliggöra att den avlastar i de geografiska områden där
det råder brist på specialister i allmänmedicin. Det ger också en
möjlighet att planera för att specialister i allmänmedicin även kan
försörja geografiska områden där det råder brist. Detta kan göras
genom att en sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande på distans med hjälp av teknik. En sådan utveckling av
effektivt teamarbete är både möjlig och rimlig enligt nämnda utrednings uppfattning.
I vården har som sagts, påbörjats en utveckling mot att dygnet
runt-vård kan ges på fler platser än sjukhus, till exempel sjukstugor,
vårdcentraler, närvårdscentraler och särskilda boenden. Allt fler
åtgärder kan i dag utföras utan att patienten behöver övernatta på
sjukhus eller andra vårdinrättningar. Det förekommer också att
patienter har en vårdplats på vårdavdelning dagtid och får permission
över natten för att sova hemma.11
Ytterligare exempel på vårdens utveckling i fråga om nya arbetssätt och organisering är att tekniska lösningar för övervakning
(exempelvis kameraövervakning och/eller monitorering på distans)
och tillgång till mobila vårdteam för vårdmöten i patientens hem
luckrar upp gränserna för vad som behöver göras i traditionell sluten
vård på sjukhus. Även vissa gränser mellan öppen vård och sluten
vård bromsar en önskvärd utveckling och framtidens vård behöver
bana väg för ett mer flexibelt förhållningssätt till vad en vårdplats
kan vara och hur och var olika former av vård kan ges, enligt nämnda

10
11

SOU 2016:2, s. 361 ff.
Ibid.
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utredning. I takt med den tekniska utvecklingen kan allt fler vårdåtgärder utföras i den enskildes hem eller på platser utanför sjukhus
och det som är avancerade åtgärder i dag kanske inte är det i
framtiden.12

3.2

Specialistsjuksköterskans yrkesroll
och arbetsuppgifter i vården

3.2.1

Vården kräver tillgång på specialistutbildade
sjuksköterskor som kan vägleda patienterna och främja
deras hälsa

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) definieras vård
som antingen sluten vård eller öppen vård. En person som vårdas i
sluten vård är intagen på en vårdinrättning.
Under 2016 rapporterades cirka 1 494 000 slutenvårdstillfällen
med en huvuddiagnos till patientregistret, fördelat på cirka 880 000
patienter13. Diagnoserna i slutenvården delas grovt in i tre grupper:
sjukdomar, skador och förgiftningar samt graviditet och förlossningar. Av sjukdomarna är hjärtkärlsjukdomar vanligast. Andra vanliga tillstånd är sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseorganen,
andningsorganen samt olika tumörer. Slutenvården förkommer i
olika utsträckning beroende på personers ålder. Det är framförallt de
allra äldsta och de allra yngsta som vårdas inneliggande.
Om vården ges i öppen vård, så kallad primärvård, sker den
utanför en vårdinrättning utan avgränsning när det gäller sjukdomar,
ålder eller patientgrupper. Primärvården ansvarar för att möta behov
av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande
arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens särskilda
resurser14.
De senaste 20 åren har den svenska hälso- och sjukvården, där
specialistsjuksköterskan ska verka, förändrats på många sätt. Dels i
form av att vården i stor utsträckning bedrivs utanför sjukhusen, dels
för att vården överlag har blivit mer komplex och bedrivs på färre
vårdplatser.

12
13
14

Ibid.
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016. Socialstyrelsen. (Rapport 2017-9-6, 2017).
2 kap. 4–6 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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I betänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) lyfts ett flertal
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och som i synnerhet berör behovet av specialistutbildade sjuksköterskor. Dessa
utmaningar handlar om att styrningen av vården är fragmentiserad
med oklar rollfördelning och bristande samordning mellan öppen
vård och sluten vård samt det stora antalet olika aktörer som verkar
inom både den öppna och slutna vården.15
Sammantaget kräver detta tillgång på välutbildade sjuksköterskor
som kan vägleda patienterna och främja deras hälsa. Primärvården
beskrivs i nämnda betänkande som underdimensionerad utan förutsättningar att klara sitt uppdrag som första linjens vård. Den hälsofrämjande vården ställer höga krav på kompetens. Kompetensförsörjningen är otillräcklig och föråldrade arbetssätt tillsammans
med administrativ börda och otillräckliga verksamhetsstöd kräver
stora förändringar av vårdens utformning i en nära framtid. Här
utgör specialistsjuksköterskan en nyckelroll när det gäller att främja
hälsa och förebygga ohälsa.16
I nämnda utredning föreslås att hälso- och sjukvården ska ges
nära befolkningen. Öppen vård ska enligt dagens praxis vara patientens förstahandsval. Det behöver inte nödvändigtvis innebära ett
fysiskt besök hos en vårdgivare utan kan istället innefatta möten med
vården i form av elektronisk hälsoteknologi via dator, mobiltelefon
eller andra digitala lösningar. Möten mellan vårdens aktörer och
patienterna ställer krav på flexibilitet, individuell utformning, personcentrering, hälsofrämjande insatser och kompetens i informatik.
Tillgången på specialistsjuksköterskor
är otillräcklig inom alla specialiteter
Dessvärre har tillgången på specialistsjuksköterskor minskat både på
kort och på lång sikt. Enligt Socialstyrelsen var minskningen sju
procent under perioden 2009–2014 och 2 procent under åren 2013–
2014. Flertalet av Sveriges landsting och regioner bedömer att tillgången på specialistsjuksköterskor är otillräcklig inom alla specialiteter.
Samtliga landsting och regioner anser även att efterfrågan överstiger tillgången på sjuksköterskor med specialistutbildning i
15
16

SOU 2017:53. God och nära vård.
SOU 2017:53 s. 28.
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psykiatri. Omkring 90 procent av arbetsgivarna anger att det råder
brist på sjuksköterskor inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård inom verksamheter där det krävs en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor. Cirka 80 procent av arbetsgivarna anger att det råder brist på såväl nyutexaminerade som erfarna distriktssköterskor. Socialstyrelsens samlade bedömning är att efterfrågan på
specialiserade sjuksköterskor framför allt inom psykiatri, anestesi- och
intensivvård är stor samt att specialistsjuksköterskor inom geriatrisk
vård och operationssjukvård utgör stora bristgrupper17.
Behov av ökade specialistkunskaper i primärvården
Det behövs specialistutbildade sjuksköterskor i form av bland annat
distriktssköterskor som kan bemöta och hantera patienternas vårdbehov utifrån ålder, kön och etnicitet inom områden som till exempel
psykisk ohälsa, beroendeproblematik, äldre personer med omfattande
samsjuklighet, en ökande andel personer med kroniska sjukdomar.
Historiskt sett har distriktssköterska varit en professionell yrkesroll sedan 1920 då statens distriktssköterskeskola startade. Arbetet
är självständigt och insatserna varierar mellan förebyggande arbete
och traditionell sjukvård. Arbetsuppgifterna utförs på mottagningar
och i patienternas hem där alla åldersgrupper omfattas. Allt eftersom
samhället utvecklas förändras vårdbehoven och därmed även distriktssjuksköterskans arbetsuppgifter. En av de största förändringarna
under senare år är att sjukvården flyttat ut från sjukhusen och samtidigt blivit alltmer avancerad vilket kräver ökade specialistkunskaper
i primärvården.
Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma och hjärtkärlsjukdomar
ökar. Behovet av kompetens inom förebyggande hälsovård ökar18.
Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen19. Med stigande ålder
ökar risken för sjukdom liksom behovet av vård och omsorg. Att
främja ett hälsosamt åldrande är av stor vikt20. Till detta kommer

17

Nationella planeringsstödet 2017. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom
hälso- och sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen (2017). Rapport 2017-2-21.
18
Sjuksköterskans specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverket (2010).
19
Åldrande befolkning. Statistiska Centralbyrån (2014).
20
Seniorguiden. Folkhälsomyndigheten (2014).
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vård i livets slutskede som har fått en mer framträdande betydelse i
svensk sjukvård.
Redan i dag ges dygnetruntvård utanför sjukhusen i patientens
hem eller på annan plats såsom patienthotell, sjukstugor, närvårdscentraler eller inom barnsjukvårdens hemanslutna verksamheter21.
En personcentrerad, nära och avancerad sjukvård i hemmet eller på
annan plats än i sjukhusets byggnad kräver en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor på grund av insatsernas komplexitet. Här
utgör distriktssköterskan den yrkesutövare som har bäst kunskap
och kompetens för att utföra arbetet.
Patienter vårdas i högre utsträckning i den öppna vården
Ett annat område där stora förändringar har skett från sluten vård
till öppen vård är psykiatrin där patienter i dag i större utsträckning
än tidigare vårdas i öppen vård jämfört med sluten vård22. Under
2010 vårdades drygt 50 000 patienter inom den psykiatriska slutenvården medan 260 000 patienter vårdades inom den psykiatriska
öppenvården. Merparten av den psykiatriska vården utförs av annan
vårdpersonal än läkare23.
Vårdpersonalens sammansättning skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige. 2013 hade Stockholms sjukvårdsregion 45 psykiatrisjuksköterskor per 100 000 invånare medan Norra sjukvårdsregionen hade 60 psykiatrisjuksköterskor per 100 000 invånare24.
Ökat antal dagkirurgiska ingrepp
Även inom den kirurgiska vården har stora förändringar skett. Den
kirurgiska vårdens förändring kan illustreras med följande siffror för
de elva vanligaste dagkirurgiska ingreppen: artroskopi, kolecystektomi, livmoderframfall, ljumskbråck, pacemaker, planerad PCI,
prostataförstoring, septumplastik, skrapning, tonsillektomi och
21

SOU 2017:53.
Kvalitet och innehåll i patientregistret. Utskrivningar från sluten vård 1964 - 2006 och besök
i öppen vård (exklusive primärvårdsbesök) 1997–2006. Socialstyrelsen (2008).
Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa. En rapport baserad på
patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2012).
23
Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret. Socialstyrelsen (Rapport 2014-2-14).
24
Nationella planeringsstödet – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälsooch sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen (Rapport 2013-1-18).
22
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urininkontinens under åren 2005–2013. Under 2013 genomfördes
totalt 2,7 miljoner kirurgiska ingrepp inklusive planerade och akuta
åtgärder vilket är en ökning med en miljon jämfört med 2005. Av
dessa ingrepp utgjordes 70 procent av dagkirurgi jämfört med
42 procent år 2005. Sammantaget ökade de dagkirurgiska ingreppen
med cirka 19 000 ingrepp medan ingreppen i sluten vård minskade
med cirka 15 000.
År 2005 fanns det inom de kirurgiska verksamheterna 8 086 vårdplatser. Dessa minskade med 9 procent till att under 2013 utgöra
7 348 vårdplatser. Medelvårdtiden varierade under 2013 för de olika
ingreppen mellan 1,2 till 3,9 dygn25. Fler dagkirurgiska åtgärder utgör en effektivisering av sjukvården, men ställer samtidigt ökade
krav på spetskompetens hos sjuksköterskan i den dagkirurgiska vården som på kortast möjliga tid ska ge en personcentrerad och holistisk omvårdnad utifrån den enskilda patientens behov, risker och
resurser26.
De ingrepp som inte utgörs av dagkirurgi utan sker i den högspecialiserade slutenvården och som kännetecknas av en miljö med
snabbt ökande teknologiska innovationer och som därmed ställer
ökade krav på ny kunskapsutveckling, uppgår till cirka 30 procent av
det totala antalet kirurgiska ingrepp i vården27. Den kirurgi som i
många avseenden är högspecialiserad och klassificeras som högriskkirurg28 (t.ex. hjärtkirurgi, organtransplantation, ortopedisk kirurgi)
kräver specialistutbildade sjuksköterskor med kunskap om hur tekniska innovationer kan påverka patientens återhämtning och möjlighet till fortsatt hälsa i relation till den kirurgiska vården.

25

Fortsätt utveckla dagkirurgin. Läkartidningen, 113, DUXW. Tiainen, A., Lindelius, B. (2016).
Brattwall, M., Warrén Stomberg, M., Jakobsson, JG. (2012). Dagkirurgin i Sverige sker
strukturerat och med enhetliga rutiner. Läkartidningen (109), (41), (1824–1827).
27
Ihse, I. (2013). Kirurgin måste vara lyhörd och drivande- och sikta på framtiden. Mimimalinvasiv teknik en del av kirurgins radikala förändring. Läkartidningen (110, 734–735).
28
Moonesinghe, SR., Mythen, MG., Grocott, MPW (2011). High-risk surgery: epidemiology
and outcomes. Anesthesia & Analgesia (112, 891–901).
26
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Den högspecialiserade cancervården kräver
ökade insatser på rehabilitering
Ett område som berörs av den kirurgiska vårdutvecklingen är cancervården. Kirurgin har en central roll för såväl botande som lindrande
behandling av cancer där cirka 50 procent av patienterna med cancer
botas genom kirurgi29. Onkologins roll i cancervården har stärkts de
senaste decennierna genom effektiv kemoterapi och utvecklingen av
strålningsterapins effektivitet och progression. Den högspecialiserade cancervården och det faktum att många patienter behöver
genomgå cancerrehabilitering ställer höga krav på specialistutbildning
och fortbildning av sjuksköterskor inom onkologi där specialistsjuksköterskan utgör navet i omvårdnaden. Av patientorganisationerna betonas betydelsen av en fast vårdkontakt och samordning i vårdkedjan där kontaktsjuksköterskan i cancervården har en nyckelroll.
Inom den högteknologiska vården behövs specialistutbildade
sjuksköterskor inom områdena operation, anestesi och
intensivvård
Medan operationssjuksköterskan ansvarar för positionering, aseptik
och patientens säkerhet och värdighet i samband med ett kirurgiskt
ingrepp möter anestesisjuksköterskan patienten före, under och
efter operationen och bedriver omvårdnad genom hela förloppet.
Majoriteten av patienterna som genomgår generell anestesi upplever någon form av oro och/eller ångest inför sövning30. I perioperativ basal övervakning av en patient under generell anestesi ingår
en mängd observationer såsom kontroll av medvetandenivå, förekomst av muskelaktivitet, pupiller, andningsrörelser samt hudens
färg, utseende och temperatur. Anestesisjuksköterskan följer patientens blodtryck, hjärtfrekvens, pulsoximetri, kapnografi, central temperatur, koncentration av oxygen i inspirationsgas och endtidal koncentration av inhalationsmedel. I specialistsjuksköterskans ansvar
ligger också att förhindra uppkomst av awareness som innebär ett slags
29

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa. En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården. Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL (2013).
30
Mitchell, M. (2011). Influence of gender and anesthesia type on day surgery anxiety. Journal
of advanced nursing, (68(5)), (1014–1025).
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medvetande under någon del av operationen vilket orsakas av otillräcklig anestesi31.
Med intensivvård menas att förebygga och behandla svikt i ett
eller flera organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur
patientens synvinkel. Den specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskan arbetar i arbetslag med specialiserad vårdpersonal med övervakning, diagnostik, behandling, omvårdnad av patienter med svåra,
ofta livshotande sjukdomar eller skador. Intensivvårdsavdelningar
på region- och universitetssjukhus tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som är möjliga att
erbjuda vid olika typer av organsvikt. Dessa kliniker och enheter
kräver specialistutbildade sjuksköterskor med spetskompetens inom
specialområden som thorax, neurokirurgi, pediatrik och brännskadevård32.
Specialistsjuksköterskan i akutsjukvården
För många patienter är akutmottagningen den första kontakten med
sjukvården. Med akutsjukvård menas behandling och handläggning av
patienter med ett tillstånd av snabbt påkommen ohälsa, vars tillstånd
inte kan vänta längre än ett dygn. I Sverige finns ungefär 70 sjukhusbundna akutmottagningar vilka genererar ungefär 2,5 miljoner besök
varje år.33
Den specialistutbildade akutsjuksköterskan behöver särskild kompetens för att bedöma och värdera patienters hälsosituation i de korta
och snabba möten som kännetecknar akutsjukvården. Det oförutsägbara och oväntade står i fokus där sjuksköterskan förväntas kunna
identifiera livshotande tillstånd blandat med banala åkommor och
långvariga sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan koordinerar omvårdnadsåtgärder och omhändertar systematiskt patienter med olika allvarlighetsgrad. Trauma med behandling av skadade patienter och
stöd till sörjande närstående hör till det rutinmässiga arbetet34.

31

Hagen, O. (2005). Förebyggande och behandling av anestesirelaterade komplikationer. In:
Hovind I-L (red.). Anestesiologisk omvårdnad. Lund, Studentlitteratur.
32
Riktlinjer för svensk intensivvård. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och
Svenska Intensivvårdssällskapet (2015).
33
Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Socialstyrelsen (2015).
34
Akut sjukvård, omvårdnad och behandling vid akut skada (2.uppl.). Wikström, J. Lund,
Studentlitteratur (2012).
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Kraven på kompetens hos sjuksköterskan är höga i den mentalt och
fysiskt krävande miljö som akutmottagningen utgör.
Även ambulanssjukvården har genomgått stora förändringar med
ökat krav på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulansen. Traditionellt har ambulanssjukvården i mångt och mycket varit och uppfattats som en transportorganisation. Dock har den utvecklats och
kommer att fortsätta utvecklas såväl med fysisk utrustning som
kompetensmässigt35. Mot bakgrund av att ambulanssjukvården i dag
utgörs av akutsjukvårdens förlängda arm ut på olycksplatser, i
patienters hem och andra fält utanför sjukhuset, kommer många
patienter att mötas av att ambulanssjukvården bedömer och prioriterar till annan vårdnivå än akutmottagningen. Situationen att, i princip per automatik, inte komma till sjukhus då ambulansen anländer
är ny och kräver omfattande forskning utifrån såväl medicinskt som
omvårdnadsperspektiv för att tillfredsställa säkerhet och upplevelser
av situationen36.
Ambulanssjukvården har sedan mitten av 1980-talet genomgått en
i det närmaste revolutionerande förändring från renodlad transportorganisation till något av en fullfjädrad akutvårdsorganisation, där
svårt sjuka och skadade patienter i dag kan omhändertas både på
hämtplats och under transporten till sjukhus37. I Sverige är det sedan
november 2005 krav38 om minst en legitimerad sjuksköterska per
akutambulans inom ambulanssjukvården, med ett uttryckt önskemål
om specialistutbildning inom ambulanssjukvård39. Utvecklingen att
bemanna ambulanser med sjuksköterskor har varit och är oundviklig
mot bakgrund av den oavbrutna utveckling som karaktäriserar

35

Suserud, B.-O. (2005). A new profession in the pre-hospital care field--the ambulance nurse.
Nursing in Critical Care (10(6)), (269–271).
36
Van de Glind, I., Berben, S., Zeegers, F., Poppen, H., Hoogeveen, M., Bolt, I., Vloet, L.
(2016). A national research agenda for pre-hospital emergency medical services in the
Netherlands: a Delphi-study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency
Medicine (24, 2. doi:10.1186/s13049-015-0195-y).
37
Borland, M. L., Jacobs, I., & Rogers, I. R. (2002). Options in prehospital analgesia.
Emergency Medicine (14(1)), (77–84).
38
Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och
sjukvårdspersonal som har behörighet att iordningställa och administrera läkemedel i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2017:37) om ordination och
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:38).
39
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med
inriktning ambulanssjukvård, Stockholm. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och
Svensk sjuksköterskeförening (2012).
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högteknologisk akutsjukvård och därav ställs högre krav också på
personalens kompetens40.
Ambulanssjukvården erbjuder patienten och dess anhöriga, i en
absolut majoritet av alla uppdrag, exklusivt fokus då endast en patient åt gången vårdas och transporteras av ambulanssjukvården.
Vikten av en holistisk och existentiell människosyn också vid kontakt med den prehospitala sjukvården framhålls41 där patienterna
beskriver vikten av att bli sedda och bekräftade samt tagna på allvar.
En holistisk bedömning bör innehålla fysiska, emotionella, sociala,
spirituella och funktionella aspekter av patientens liv42.
Vårdens förändring kräver ett ökat antal
specialistsjuksköterskor
Sammanfattningsvis har hälso- och sjukvården de senaste decennierna genomgått stora förändringar vilket ställer krav på ett ökat antal
specialistsjuksköterskor, men också en vidgning av utbildningens
innehåll och funktion. Sjuksköterskeutbildningen ska innehålla
kunskaper och kompetenser som säkerställer en god, säker och trygg
vård. En grundutbildad sjuksköterska har kompetens att arbeta
autonomt utifrån generalistkunskaper. Det är dock en stor utmaning
att garantera en god, säker och trygg vård på alla nivåer samtidigt
som avancerade medicinska och tekniska metoder och komplexa
vårdprocesser introduceras i snabb takt. Stora delar av vården är
komplex och kräver därför den specifika kompetens som en specialistsjuksköterska har.
Befolkningsutvecklingen med en hög andel äldre med avancerad
samsjuklighet samt en hög grad av mångfald i befolkningen ställer
krav på självständig bedömning, analys och åtgärdande av hälsoproblem utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kräver ett
vetenskapligt förhållningssätt och en mångkulturell kompetens.
Specialistsjuksköterskan ska kunna ta ett professionellt ansvar
för patientens säkerhet i skiftande vårdsituationer samt initiera och
40

Suserud, B.-O. (2005). A new profession in the pre-hospital care field – the ambulance
nurse. Nursing in Critical Care (10(6)), (269–271).
41
Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2008). More than medical treatment: the
patient's first encounter with prehospital emergency care. International Emergency Nursing
(16(3)), (185–192. doi:10.1016/j.ienj.2008.04.003)
42
Melby, V. & Ryan, A. (2005). Caring for older people in prehospital emergency care: can
nurses make a difference? Journal of Clinical Nursing (14(9)), (1141–1150.
doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01222.x).
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driva vårdens utveckling. Det ställer krav på en specialistutbildning
av hög kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård med ökad öppenhet
för nya utbildningskombinationer än vad som är möjligt med dagens
befintliga elva examensinriktningar. En anpassning till omvårdnadens utveckling och vårdens förändrade behov är nödvändig.
3.2.2

Utredningens förslag i relation till utvecklingen
och utmaningarna i hälso- och sjukvården

Ovanstående beskrivning synliggör en rad utmaningar och förslag
till utvecklingsåtgärder i hälso- och sjukvården. För att vårdgivarna
ska ges förutsättningar att bedriva en jämlik och säker vård anser
utredningen å sin sida och utifrån utredningens uppdrag att det krävs
en rad åtgärder för att stärka specialistutbildade sjuksköterskors roll
i den framtida vården. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför förbättrade
villkor och förutsättningar för dessa yrken har möjlighet att förbättra vårdens kvalitet. Förslagen som föreslås i detta betänkande
utgör en helhetslösning som syftar till att förse vården med efterfrågad kunskap och kompetens i fråga om bland annat specialistsjuksköterskor dels genom ett antal verktyg för vårdgivarens planering av kompetensbehovet, dels genom ett antal utbildningsvägar i
högskolan. Av figur 1 framgår flödet av samverkan och utbytet som
ständigt måste pågå mellan högskolan och vårdgivarna i fråga om
kompetensförsörjning.
Utredningens förslag i sin helhet framgår av kapitel 9.
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Vilka kompetenser är centrala för
specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll
och arbetsuppgifter i vården?

Av utredningens frågeformulär43 framgår att det finns en förhållandevis stor enighet bland svarande organisationer om vilka
kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskan framtida
yrkesroll. Bland de kompetenser som lyfts fram mest frekvent är de
sex kärnkompetenserna44, ledarkomptens, pedagogisk kompetens
(rådgivning), hälsofrämjande arbete samt förmågan att kunna initiera egenvård. Vidare lyfts vikten av kunskap om hållbar utveckling,
mångkulturell population och e-hälsa. Många svarande organisationer lyfter även vikten av att specialistsjuksköterskan kan göra
självständiga bedömningar, har fördjupade kliniska färdigheter och
medicinsk kunskap. Ett par organisationer framhåller även betydelsen av psykologisk och psykiatrisk kompetens framförallt i relation
till vård av äldre. Av svaren kan inte utläsas några tydliga mönster
om att vissa organisationer lyfter fram samma aspekter. Det finns
däremot en övervägande samstämmighet bland de svarande organisationerna om vilka kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.

43

Bilaga 5.
De sex kärnkompetenserna utgörs av personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Leksell,
J., Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser.
44
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4.1

Inledning

I detta kapitel ges huvudsakligen en deskriptiv nulägesbeskrivning
av hälso- och sjukvården och de regelverk som gäller för hälso- och
sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. I kapitel 9
redovisas utredningens överväganden och förslag kring detta, med
utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.
4.1.1

Utredningens uppdrag avseende hälso- och sjukvården

Utredningen ska enligt direktiven se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska möta hälso- och
sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska, genom att:
• Analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens tillgång på och
långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
• Föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
• Lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade sjuksköterskor.
• Redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka tillgången på
utbildade specialistsjuksköterskor.
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• Analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större ansvar för sjuksköterskors specialisering.
• Uppmärksamma och beakta EU-rättsliga krav i förhållande till
yrkeskvalifikationsdirektivet1 och det förslag till direktiv om proportionalitetsprövning.2
4.1.2

Hälso- och sjukvårdens utmaningar
– en kort introduktion

I utredningens direktiv anges att svensk vård ska vara i världsklass,
vilket också internationella jämförelser3 visar när det gäller medicinska resultat. Sverige har emellertid svaga resultat på flera viktiga
områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning och förtroendet för hälso- och sjukvården sjunker bland befolkningen.4 Det innebär att det inte endast går att utgå från medicinska utfallsmått när vårdkvaliteten diskuteras. Med kvalitet enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) förstås att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och
andra föreskrifter om bland annat hälso- och sjukvård och beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
För att kunna tillhandahålla en vård i världsklass behövs en väl
fungerande kompetensförsörjning. Det innebär bland annat att sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra. Om till exempel sjuksköterskor inte utför sitt arbete på korrekt
sätt antingen på grund av brist på utbildning, brist på praktik, brist
på erfarenhet eller bristfällig uppdatering av aktuell vetenskaplig utveckling, kan detta äventyra patienternas säkerhet. Kraven på sjuksköterskan har ökat över tid och sjuksköterskans profession har i
takt med den medicinska och tekniska utvecklingen blivit alltmer
1

Europaparlamentets och rådets direktiv (2013/55/EU) av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012
om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMIförordningen).
2
Förslag till – Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före
antagandet av ny reglering av yrken, COM (2016) 822 final.
3
Sveriges Kommuner och Landsting Svensk sjukvård i internationell jämförelse, internationell
jämförelse 2018.
4
Vårdanalys, PM 2016:5 Vården ur befolkningens perspektiv, s. 5 f. ”-andelen som tycker att
hälso- och sjukvården fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010”.
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komplex och avancerad. Det innebär att det är angeläget att sjukvårdspersonalen är uppdaterade i förhållande till yrkets vetenskapliga utveckling för att kunna säkerställa patientsäkerheten.
EU har genom yrkeskvalifikationsdirektivet5 fastslagit att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar för bland
annat sjuksköterskor och barnmorskor att kunna fortbilda sig kontinuerligt. Detta då sjuksköterskeprofessionen inte är en statisk profession utan den fortsätter att konstant utvecklas från en nivå till en
annan i förhållande till den medicinska och tekniska utvecklingen.
Dessa förändringar sker genom nya vetenskapliga upptäckter och ny
teknisk utveckling som för med sig krav på ny kunskap, nya färdigheter och nya discipliner. Förändringarna medför också att regelverket bör ses över så att nya oförutsedda risker inte drabbar patienterna. Vilket tydliggörs dels i skäl 39 i yrkeskvalifikationsdirektivet
(2005(36/EG) dels i skäl 15 i det så kallade moderna yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU).6
Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår att vårdgivarna7
ansvarar för att där det bedrivs vård ska det finnas den personal, de
lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna
ges. Vårdgivarna ansvarar även för att verksamheten systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras.8
Däremot saknas ett lagstadgat krav på att även hälso- och sjukvårdshuvudmännen (i det fall de inte bedriver hälso- och sjukvård)
har ett ansvar motsvarande vårdgivarna9 det vill säga ansvar för att
kvalitetssäkra verksamheten. Huvudmännen är enligt hälso- och
sjukvårdslagen10 ansvariga för att erbjuda hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som anger de mål för vården som vårdgivarna har att förhålla sig till. För att lyfta fram vikten
av att kvalitetssäkra vården har Socialstyrelsen bemyndigats att med-

5

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU)
nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).
6
Se avsnitt 4.3.1.
7
Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
8
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 4 §.
9
A. a.
10
2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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dela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelsen i 5 kap. 4 §11 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter12 ska vårdgivarna ansvara för att det finns ett
ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Dessa föreskrifter är bindande för vårdgivarna men det saknas dock regler om
att ledningssystemet ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Ett mer allmänt hållet resonemang
om behovet av att planera för personalens kompetensförsörjning
och kompetensutveckling återfinns i Socialstyrelsens handbok för
hur dessa föreskrifter (2011:9) bör tillämpas.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsansvarig
myndighet över vården.13

4.2

Gällande rätt

I följande avsnitt beskrivs de, utifrån uppdraget, viktigaste regelverken och de allmänna råd som rör hälso- och sjukvården, hälsooch sjukvårdens personal och patienter.14 Med utgångspunkt från
regelverken beskrivs även relaterade källor som har betydelse i utredningen.

4.3

Yrkeskvalifikationsdirektiv15

Enligt EU-fördraget16 är ett av gemenskapens mål att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan medlemsländerna. Det innebär att medborgare inom EU bland annat har rätt
att utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en annan
medlemsstat än den där de har skaffat sig sina yrkeskvalifikationer.
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är ett direktiv som
11

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 8 kap. 2 §.
SOSFS (2011:9), 3 §.
7 kap. 1 §, patientsäkerhetslagen (2010:659).
14
Avsnittet gör inga anspråk på att vara uttömmande av gällande rätt.
15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG och 2011/55/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och Europarlamentets och rådets direktiv
2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av
yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom
informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), (det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet).
16
Artikel 26 punkt 2, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
12
13
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syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra
behörighetsbevis. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(2013/55/EU), förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar i
vissa delar bland annat avseende ansvaret att säkerställa att sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Direktivet (2005/36/EG) utgår från harmoniserade minimikrav
för utbildning (sektorsyrken), en generell ordning för erkännande
av utbildningsbevis och automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet.
Detta gäller bland annat barnmorskor och sjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård. För dessa sektorsyrken17 gäller automatiskt
erkännande, det vill säga den som har ett examensbevis eller behörighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat ska ges möjlighet att
utöva sitt yrke i alla medlemsstater, på samma villkor som gäller för
dem som förvärvat sina yrkeskvalifikationer i den mottagande medlemsstaten. Några krav på ytterligare utbildning får inte ställas i den
mottagande medlemsstaten. Medlemsstaterna är skyldiga att endast
ge tillträde och rätt att utöva verksamhet inom dessa yrken till yrkesutövare som innehar något av de bevis på formella kvalifikationer
som anges i bilaga 5 till direktivet.
För övriga reglerade yrken till exempel specialistsjuksköterskor
och röntgensjuksköterskor, tillämpas direktivets generella ordning.
Den generella ordningen baseras på principen om ömsesidigt erkännande, men hindrar inte den mottagande medlemsstaten från att
kräva kompensationsåtgärder om det föreligger väsentliga skillnader
mellan den utbildning som den sökande förvärvat och den som krävs
i den mottagande medlemsstaten. Den generella ordningen är enligt
artikel 10 även tillämplig för specialistsjuksköterskor utan utbildning till sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård när yrkesutövaren ansöker om erkännande i en annan medlemsstat där yrkesverksamheten i fråga bedrivs av sjuksköterskor inom allmän hälsooch sjukvård.
Enligt artikel 59.5 i YKD ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska kommissionen när krav införs som begränsar
tillträdet till ett yrke eller utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska
då också ange skälen till att kraven uppfyller villkoren i punkten 3 i
artikel 59, det vill säga att det inte är direkt eller indirekt diskriminerande på grund av nationalitet eller bosättningsort, att det är moti17

Läkare, specialistläkare, sjuksköterska, tandläkare, specialisttandläkare, apotekare och arkitekt.
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verade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen och inte går utöver vad som
krävs för att uppnå målen.
4.3.1

Fortbildning

En viktig parameter i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är
livslångt lärande. Livslångt lärande beskrivs som all allmän utbildning, yrkesutbildning, icke-formell utbildning och informellt lärande
som sker genom livet och leder till ökade kunskaper och färdigheter
som kan innehålla yrkesetik.
Livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken i och
med de snabba tekniska och vetenskapliga framstegen. I detta sammanhang ankommer det på medlemsstaterna att se till att yrkesutövarna genom lämplig fortbildning håller sig underrättade om de tekniska och vetenskapliga framstegen.
(Skäl 39, yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG).

Livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken i
och med de snabba tekniska och vetenskapliga framstegen. Enligt
artikel 22 b i YKD ska medlemsstaterna, i enlighet med specifika förfaranden, genom att uppmuntra fortbildning säkerställa att yrkesutövare vars yrkeskvalifikationer omfattas av automatiskt erkännande18,
kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att
yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för att hålla sig
à jour med utvecklingen inom yrket och kontinuerligt kan uppdatera
sin kompetens. Medlemsstaterna ska med andra ord säkerställa att
det finns förutsättningar att fortbilda sig.
Av skäl 39 i det ursprungliga direktivet19, framgår att livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken, i och med
den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Vilket enligt
direktivet innebär att det ankommer på medlemsstaterna att se till
att yrkesutövarna genom lämplig utbildning håller sig underrättade
om de tekniska och vetenskapliga framstegen. Detta gäller generellt
för samtliga yrkesgrupper.

18
19

Sjuksköterskor och barnmorskor.
2005/36/EG.
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Skäl 15 i YKD understryker ytterligare betydelsen av fortbildning
för framför allt läkare, läkare med specialistkompetens, allmänläkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård,
tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter. Detta är grunden till artikel 22 b i YKD. I direktivet lyfts betydelsen av fortbildning bland framför allt hälso- och
sjukvårdsyrkena det vill säga, för yrkesutövare som ansvarar för
patienter och patienters säkerhet.
Fortbildning bidrar till ett säkert och effektivt utövande av yrkesutövare
som beviljas automatiskt erkännande av sina yrkeskvalifikationer. Det
är viktigt att främja en förstärkt kontinuerlig yrkesutveckling för dessa
yrkesgrupper. Medlemsstaterna bör framför allt främja fortbildning för
läkare, läkare med specialistkompetens, allmän läkare, sjuksköterskor
med ansvar för hälso- och sjukvård, tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter. De åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna bör utbyta bästa praxis på området. Fortbildning bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska framsteg
och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som har
relevans för deras yrke.
(Skäl 15 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU).

4.3.2

Behov av att förtydliga bestämmelserna om fortbildning

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
(SOU 2014:19)
I betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande
(SOU 2014:19) föreslås att Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som säkerställer att utövare av yrken som omfattas
av automatiskt erkännande utifrån samordnade minimikrav på utbildningen, det vill säga apotekare, barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, tandläkare och veterinärer, uppmuntras att hålla sig uppdaterande om utvecklingen inom yrket. Utredningen anser att det ur
ett patientsäkerhetsperspektiv är angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera sina kunskaper efter examen. Utredningen anser
också att det också är viktigt att de i Sverige verksamma yrkesutövarna har samma förutsättningar att genomföra och dokumentera
kontinuerlig fortbildning som kollegor i andra europeiska länder20,

20

Vad gäller för Danmark, Finland och Norge? Se avsnitt 4.3.3 nedan.

107

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

dels för att Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels för att enskilda yrkesutövare också ska vara anställningsbara på den europeiska marknaden. Hur säkerställande av fortbildning
ska gå till är upp till varje medlemsstat att bestämma i enlighet med
statens specifika förfaranden. Utredningen lyfter fram möjligheten
att i enlighet med den svenska modellen överlämna till arbetsmarknadens parter, att närmare reglera krav på fortbildning i kollektivavtal tillämpliga för respektive yrkesgrupp. Dock synes befintliga
kollektivavtal endast generellt och indirekt reglera fortbildningsfrågor, genom att individuella kompetensutvecklingsplaner ska utarbetas för medarbetarna. Nämnda utrednings slutsats är att detta inte är
tillräckligt för att uppfylla direktivets krav utan föreslår i stället att
det bör meddelas föreskrifter som säkerställer att de berörda yrkesgrupperna kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra
sig nya rön etc. genom kompetensutveckling samt att föreskrifterna
bör utarbetas i samråd med arbetsmarknadens parter.21 Uttryckliga
krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena i
Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b.
Krav på fortbildning för yrkesförare
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och är ett
ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.
Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.22

Av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens framgår att det dels
krävs en grundutbildning som leder till ett yrkeskompetensbevis
som är giltigt i fem år, för att får utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil, dels att föraren därefter måste genomgå en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya
beviset. Regeringen har i förordning23 bemyndigat Transportstyrelsen att meddela föreskrifter om fortbildning. Dessa återfinns i

21

SOU 2014:19 s. 434.
www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens
23
8 kap. 1 § p.3, Förordning om (2017:1470) om yrkesförarkompetens som rör innehåll i
fortbildningen och möjlighet om att söka ändring.
22

108

SOU 2018:77

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

Transportsstyrelsens föreskrifter (TFSF 2017:1) om fortbildning
och utbildningsverksamhet för yrkesutövare.
4.3.3

Hur har våra grannländer genomfört
yrkeskvalifikationsdirektivet?24

I detta avsnitt redogörs för hur Danmark, Finland och Norge valt
att förhålla sig till artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.
Danmark
I Danmark föreligger obligatoriska krav på fortsatt professionell utveckling (CPD25) för läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor, vilka är reglerade genom The Danish Authorization Act
(DAA).26 Enligt denna föreskrift måste yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården säkerställa att deras professionella kvalifikationer är uppdaterade så att de kan fullfölja sin roll och sina professionella åtaganden. Det finns emellertid inget krav på kontinuerlig
kontroll och ingen nationell ackrediteringsmyndighet för CPDaktiviteter.
Läkare och specialistläkare är ansvariga för sin egen fortbildning
och att deras kompetenser bibehålls i enlighet med DAA och sju
medicinska roller definierade av Sundhedsstyrelsen (Danish Health
Authority).27 Det huvudsakliga ramverket är förhandlat och beslutat
genom kollektivavtal mellan olika fackföreningar för läkare och
danska regioner.28 Det förekommer speciella föreskrifter för specifika medicinska specialiteter. Sundhedsstyrelsen har etablerat ett nationellt råd för sjuksköterskors CDP. Rådet syftar till att ge Sundheds_styrelsen råd i alla frågor som rör sjuksköterskors fortbildning
efter avlagd examen.
På offentliga sjukhus åligger fortbildningsansvaret både arbetsgivare och den enskilde yrkesutövaren. Struktur och innehåll av
24

2013/55/EU.
Continuing professional development.
Danish Authorization Act - Consolidated Act no. 877 of 4 August 2011:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138178
27
sundhedsstyrelsen.dk/~/media/800F03AA071648DCB18F7D58CA8D66E2.ashx
28
Överenskommelse mellan parterna på hälso- och sjukvårdsområdet:
www.laeger.dk/sygehusoverenskomsten
25
26
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kurser och vidareutbildningar är baserade på lokala överenskommelser och kan om nödvändigt finansieras av arbetsgivaren. Offentligt
anställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare har genom gällande kollektivavtal rätt till tio dagars fullt betald ledighet
för fort- och vidareutbildning. Icke-betald ledighet för CPD kan
förhandlas lokalt.
Sjuksköterskor är skyldiga att följa forskningsutvecklingen och
att säkerställa att de har de kvalifikationer som krävs för att utföra
sitt arbete dock saknas krav på omfattning och frekvens. Sjuksköterskors förpliktelser att fortbilda sig baseras på etiska åtaganden
och riktlinjer formulerade av den egna yrkeskåren. Sjuksköterskor
har som ovan nämnts rätt till fortsatt professionell utveckling inom
omvårdnadsområdet genom kollektivavtal. Enligt kollektivavtalen så
är arbetsgivare skyldiga att säkerställa att de anställda har de nödvändiga kvalifikationer som krävs för att kunna utföra sitt arbete.
Finland
Artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet har som följer genomförts genom 3 kap. 18 § i lagen (559/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
3 kap. Allmänna skyldigheter för yrkesutbildad personal inom hälsooch sjukvården
18 § (30.12.2015/1659)
En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som utövandet av
yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och
föreskrifter som gäller yrkesutövningen.
Arbetsgivare för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
ska följa hur dessa personer utvecklas yrkesmässigt och skapa förutsättningar för dem att upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning och andra
metoder för yrkesmässig utveckling så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och ändamålsenlig nivå.
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Norge
Norge är i egenskap av EES-land29 bundna av YKD dock har direktivet ännu inte trätt i kraft för de länder som omfattas av avtalet
mellan EES-länderna.
I norsk rätt har YKD i sin helhet genomförts genom författningar:
• Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven).
• Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.
• Forskrift om autorisasjon, lisens og specialistgodkjennin for helsepersonell med yrkeskvlifikasjoner fra andre EOS- land eller Sveits.
Artikel 22 b i YKD har genomfört genom i Lov om universiteter og
hoyskoler (universitets- og hoyskoleloven), kapitel 1, 1–3 §§ bokstav a, g och i som följer.
§ 1–3. Institusjonenes virksomhet
Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning,
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.
i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde.

4.3.4

Kollektiv- och samverkansavtal

I diskussioner med Vårdförbundet har det vid förbundets översyn av
kollektivavtal framkommit att sex av kollektivavtalen övergripande
och indirekt reglerar kompetensutveckling alternativt fortbildning
genom att det i avtalen ange att kompetensutvecklingsplaner ska
skapas för medarbetarna. Gemensamt för samtliga sex avtal är att dessa
tecknades före det att Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
upphävdes den 31 december 2011. Se även avsnitt 4.7.24.
29

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.
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Genomförande av det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet

Många av remissyttrandena till propositionen för genomförande av
yrkeskvalifikationsdirektivet30 uttalar sig positivt i frågan om fortbildning, vilket redovisas i det följande.
Svenska Läkarsällskapet anför bland annat att fortbildning är en
central fråga för patientsäkerheten och för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården samt avgörande för den enskildes
yrkesutövning. Det framhålls också att de svenska läkarnas deltagande i fortbildning minskat kraftigt den senaste tioårsperioden.
Yrkesutövarna själva31 – Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter och Vårdförbundet anför att fortbildning är positivt för dess medlemmars möjligheter att fritt kunna
etablera sig i hela EU. De anför vidare att de ställer sig bakom yrkeskvalifikationsutredningens (SOU 2014:19) förslag om föreskrifter
för fortbildning samt att föreskrifterna också bör ställa krav på en
systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. Yrkesutövarna anser också att föreskrifterna bör
beskriva yrkesutövarens, arbetsgivarens och huvudmannens ansvar
för fortbildning (se vidare avsnitt 4.7.14 om den enskilde yrkesutövarens ansvar för sin kompetensutveckling i förhållande till arbetsgivarens ansvar).
Socialstyrelsen delar inte yrkeskvalifikationsutredningens bedömning att direktivets krav på fortbildning kräver ytterligare reglering.
Socialstyrelsen bedömer att myndighetens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tillgodoser behoven vad gäller reglering av fortbildning (se
avsnitt 4.7.24).
Regeringen framhåller i propositionen till genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet32 att det är viktigt, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv, att hälso- och sjukvårdspersonalen kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke och att möjliggörandet för personalen att fortbilda sig
30

Prop. 2015/16:44, Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Genom en gemensam skrivelse till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
32
Yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU.
31
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är en självklar del i detta arbete. Vilket också understryks av regeringen i förarbetena33 till hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Regeringens bedömning är dock att hälso- och sjukvårdspersonal
har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de
ska hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.34
4.3.6

Genomförandet av artikel 22 b
i yrkeskvalifikationsdirektivet35

I jämförelsetabellen för hur artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet36 genomfördes i svensk rätt hänvisas till följande bestämmelser i
den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
2§
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
(motsvarande 3 kap. 1 § i nuvarande hälso- och sjukvårdslag (2017:30)).
31 §
Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras.
(motsvarar 5 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen).

Jämförelsetabellen hänvisar också generellt till patientsäkerhetslagen
(2010:659).
Sammantaget innebär detta enligt utredningens uppfattning att
det inte klart framgår av jämförelsetabellen hur Sverige har genomfört yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 22 b. Av artikeln framgår
att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar att
fortbilda sig.37
Den första hänvisningen till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § i nuvarande hälso-och sjuk-

33

Prop. 2016/17:43 s. 75. ”Hälso- och sjukvården påverkas i hög grad av internationalisering,
kunskaps- och teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För att svensk
hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning är reformer och kontinuerlig
utveckling nödvändigt på både kort och lång sikt.”
34
Se not 27.
35
2013/55/EU.
36
A.a.
37
Se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2.
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vårdslag, riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. Denna bestämmelsen utgör ingen grund för att
de enskilda yrkesutövarnas personliga ansvar för att utföra arbetet i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet38 ändras
eller minskas. Däremot har det i 6 kap. 2 § andra stycket PSL39 understrukits vårdgivarnas oinskränkta ansvar enligt HSL ”eller annan
författning”. Det vill säga att vårdgivarna är fullt ut ansvariga i enlighet med såväl HSL:s bestämmelser som bestämmelser i annan författning. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet förändras dock inte av målbestämmelsen i 3 kap. 1 § HSL
och utgör inte heller enligt utredningens bedömning ett genomförande av artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.40
Hänvisningen till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen som
motsvarar 5 kap. 4 § HSL innebär att vårdgivaren ska tillse att vårdverksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för att han
eller hon utför arbetsuppgifterna i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är alltjämt desamma. Den generella hänvisningen
till PSL ger inte heller svar på hur de enskilda yrkesutövarna ges
möjlighet att uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för
att hålla sig à jour med utvecklingen inom yrket och kontinuerligt
uppdatera sin kompetens.
Utredningen analyserar ytterligare Sveriges sätt att genomföra
yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 22 b i avsnitt 10.3.3.
4.3.7

Fortbildning för veterinärer – en jämförelse
av fortbildningskrav för djurhälsopersonal

I 2 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens- hälsooch sjukvård föreskrivs att den som tillhör djurhälsopersonalen, där
veterinärer ingår, ska i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen,
fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och
38

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen.
2010:659.
40
2013/55/EU.
39
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beprövad erfarenhet. Det innebär enligt lagens förarbeten41 att djurhälsopersonalen ska beakta det vetenskapliga underlaget och den kliniska erfarenheten av den metod som används. För att yrkesutövaren
ska kunna fullgöra dessa skyldigheter krävs bland annat kontinuerlig
fortbildning för att upprätthålla och komplettera sina kunskaper. Av
samma lag 2 kap. 2 § framgår att djurpersonal enbart får fullgöra de
arbetsuppgifter som han eller hon har kompetens för. Med kompetens avses både formell kompetens som följer av den yrkesverksammes utbildning och reell kompetens, det vill säga kunskap för att i
praktiken kunna utföra en arbetsuppgift.42
Det framgår vidare av lagen att kravet på att utföra arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde liksom att hålla sig underrättad om
utvecklingen inom området i och för sig kan anses rymmas i kravet
att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Regeringen anser dock att kompetenskravet är så grundläggande att det
uttryckligen bör stå i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård (2009:302), 2 kap. 2 §, se nedan.
Den som tillhör djurpersonalen får endast fullgöra uppgifter som han
eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller hon
fullgör sina arbetsuppgifter.

Utredningen analyserar ytterligare jämförelsen mellan hälso- och
sjukvårdspersonal och djurhälsopersonal i avsnitt 10.3.3.
Yrkesverksammas erfarenheter av fortbildning
I utredningens arbete med att samla information om bland annat
hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter till fortbildning, har utredningen träffat yrkesverksamma barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att få ta del av deras uppfattning och erfarenheter av möjligheten till fortbildning.
De barnmorskor utredningen träffat uppgav att fortbildning för
deras del uteblivit i nio år, om man ser till arbetsgivarens insatser på
området. Den fortbildning som då avses är möjligheten att deltaga
på en årlig konferens för barnmorskor. Antalet är dock begränsat till
en eller max två barnmorskor årligen vilket innebar nio års väntan
41
42

Prop. 2008/09: 94 s. 54.
Prop. 2008/09:94, s. 59 f.
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för de barnmorskor utredningen träffade. Däremot har barnmorskorna själva valt att på sin lediga tid förkovra sig inom yrket.
Yrkesverksamma specialistsjuksköterskor har uppgivit att utvecklingsmöjligheterna inom respektive specialitet är minimala.
Detta har lett fram till att många i stället valt att vidareutbilda sig på
bredden det vill säga genom att gå flera specialistinriktningar om vardera 60 högskolepoäng för att kunna utvecklas. De yrkesaktiva har
beskrivit det som att man har ”slagit i taket” utvecklingsmässigt
inom respektive specialitet och då i stället valt att utveckla sig genom
att gå fler specialistsjuksköterskeinriktningar.
Det är inte ovanligt att specialistsjuksköterskor har både två och
tre vidareutbildningar inom olika specialiteter och i vissa fall ända
upp till sex stycken. Detta vittnar Karolinska institutet (KI) bland
annat om. Arbetet för tillgodoräknande av andra utbildningar tar allt
mer tid i anspråk för lärosätet i samband med antagning till olika
specialistutbildningar, se tabell nedan. Under arbetets gång med tillgodoräknande har KI uppmärksammat att dessa avser vidareutbildningar med inriktningar genomförda både på KI och på andra lärosäten.43 Utredningen bedömer att sannolikheten är stor för att det
ser lika ut för övriga lärosäten.

För röntgensjuksköterskor ges möjligheten att gå kortare kurser i
samband med inköp av nya ”maskiner” avseende handhavandet av
dessa. Kurserna som arbetsgivaren tillhandahåller kan även avse
43

Se tabell nedan.
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andra nödvändiga uppdateringar inom yrket då oftast genom uppdragsutbildning.
Samtliga yrkesverksamma som utredningen träffat anger att heloch halvdagskurser ges av försäljare beträffande skötseln av nyinköpt utrustning. De yrkesverksamma uppger också att de saknar fristående kurser på avancerad nivå i lärosätenas utbud. De kurser som
tillhandahålls av vårdgivare är oftast uppdragsutbildning.44

4.4

Lag (2016:145) om erkännande av
yrkeskvalifikationer och förordning (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer

Genom lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationsdirektivet45 har direktivet genomförts till svensk rätt. Artikel 22 b, med
krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att fortbildning finns att
tillgå för sjuksköterskor och barnmorskor,46 har inte realiserats i aktuell lag.47 Förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer reglerar inte heller frågan om fortbildning enligt artikel 22 b nämnda yrkeskvalifikationsdirektiv.

44

Vilket innebär att endast anställd personal har denna möjlighet till fortbildning och att de
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som är mellan jobb saknar denna möjlighet till att
förkovra sig inom yrket.
45
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU)
nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).
46
I egenskap att dessa yrken i direktivet (2005/36/EG) omfattas av automatiskt erkännande
enligt artikel 21.
47
Av parallelluppställningen som lämnats till EU-kommissionen framgår att bestämmelsen
genomförts i 2 och 31 §§ i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i patientsäkerhetslagen
(2010:659), se bilaga 3.

117

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Sammanfattande kommentarer till yrkeskvalifikationsdirektivets48
krav på fortbildning
Utredningens uppfattning är att det sätt på vilket yrkeskvalifikationsdirektivet, (YKD) har genomförts i Sverige, enligt ovan, inte
motsvarar de krav som ställs i artikel 22 b i direktivet. De bestämmelser som det hänvisas till i ovan nämnda jämförelsetabell kan inte
anses tillgodose de krav som YKD ställer i artikeln.
Medlemsstaterna ska, i enlighet med varje medlemsstats specifika förfaranden, genom att uppmuntra fortbildning säkerställa att yrkesutövare vars yrkeskvalifikation omfattas av kapitel III i denna avdelning
kan uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att
yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för att hålla sig à
jour med utvecklingen inom yrket.
(artikel 22 b i YKD).49

4.5

Hälso- och sjukvårdslagstiftning

Det är enligt 1 kap. 2 § regeringsformen det allmännas ansvar att
verka för goda förutsättningar för hälsa. Det kommunala självstyret
utgör en grund för det svenska samhällssystemet. Kommuner och
landsting får enligt kommunallagen (2017:725) själva ha hand om
angelägenheter som har anknytning till området eller invånarna och
som inte åligger någon annan. Inom vissa områden finns särskilda
föreskrifter om kommunernas och landstingens befogenheter.
Hälso- och sjukvården är ett sådant område. Av 8 kap. hälso- och
sjukvårdslagen framgår bland annat att landstingen ska erbjuda en
god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt i landstingen.
4.5.1

Allmänt om lagstiftningen

Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen är omfattande50 och
utformad som en skyldighetslagstiftning till skillnad från en rättighetslagstiftning. Det innebär att tillhandahållandet av nödvändig
hälso- och sjukvård är en skyldighet för samhället. Hälso- och sjukvård är därmed inte en rättighet som den enskilde kan utkräva på
48

2013/55/EU.
Med yrkesutövare, enligt artikel 22 b i YKD, menas läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare och arkitekter.
50
Regelverket består av mer än 250 författningar: lagar, förordningar och föreskrifter.
49
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juridisk väg. Gemensamt för de flesta författningar på hälso- och
sjukvårdsområdet är att de, även om det inte alltid framgår av författningstexterna, ytterst syftar till att säkerställa en god och säker
vård för patienterna.
4.5.2

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) förkortad HSL, är en ramlag
som innehåller grundläggande regler som anger målen för all hälsooch sjukvård.
Av propositionen En ny hälso- och sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)51
framgår att trots den ursprungliga intentionen att HSL skulle vara
en målinriktad ramlag har HSL kommit att omfatta vissa bestämmelser som är relativt detaljerade. Det framgår vidare att det i patientmaktsutredningens direktiv52 konstaterades att lagen som helhet i
sin nuvarande utformning är ålderdomlig och i vissa fall otydlig samt
att den har en svåröverskådlig struktur. Det konstaterandes också i
nämnda proposition att arbetet med en ny patientlag och följdändringarna till HSL riskerade ytterligare att bidra till bristerna i
HSL. Detta ledde fram till en översyn av HSL. Av direktiven53 till
denna översyn framgår att lagen fortsatt ska vara en ramlag med
generella bestämmelser om organisation utan några förändringar av
rådande ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården.
Valet att införa HSL som ramlag har kritiserats då det ansågs att
lagen behövde en tydligare reglering rörande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Det dröjde dock fram till 1997 innan kravet på
systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring infördes i HSL och
fram till år 2003 innan vårdgivare blev skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.54
Dock är de hälso- och sjukvårdshuvudmän som ansvarar för att
erbjuda hälso- och sjukvård inte enligt lag skyldiga att kvalitetssäkra
vården i de fall de inte själva bedriver verksamhet. Skyldigheten att
enligt 5 kap. 4 § HSL, systematiskt och fortlöpande utveckla och

51

Prop. 2016/17:43 s. 77.
Kommittédirektiv 2011:25.
53
Kommittédirektiv 2012:113.
54
Axelsson (2011) Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s. 96 ff.
52
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säkra verksamheten55 riktar sig endast till vårdgivare i egenskap av
ansvariga för hälso- och sjukvårdsverksamheten, se avsnitt 4.5.7.
Med huvudman avses i denna lag det landsting eller den kommun som
enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
(2 kap. 2 § HSL).

4.5.3

1 kap. Innehåll och tillämpningsområde

Av 1 kap. 1 och 2 §§ framgår att HSL innehåller bestämmelser om
hur hälso- och sjukvården ska organiseras och bedrivas och att lagen
gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän samt för kommuner som inte ingår i ett landsting.
4.5.4

2 kap. Definitioner

Med hälso- och sjukvård menas enligt 2 kap.1 § åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. Med huvudman
avses enligt 2 kap. 2 § det landsting eller den kommun som enligt
lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård samt att inom en
huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva
verksamhet. Av 2 kap. 3 § framgår att en vårdgivare är en statlig
myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. I bestämmelserna i
2 kap. 4, 5 och 6 §§ anges vad som avses med sluten vård, öppen vård
och primärvård. Med sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges
till patient som är intagen vid en vårdinrättning och öppen vård avser
annan hälso- och sjukvård än sluten sådan. Med primärvård avses
hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning
när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården
svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
sjukhusens medicinska och tekniska resurser och rehabilitering.

55

Se avsnitt 4.5.8 nedan.
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3 kap. Allmänt

Målet med hälso- och sjukvården är enligt 3 kap. 1 §, en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska enligt
3 kap. 2 § även arbeta för att förebygga hälsa.
4.5.6

4 kap. Organisation

Av 4 kap. 1 och 2 §§ framgår att offentligt finansierad hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet samt att det i verksamheten ska finnas någon som är
ansvarig för densamma, en verksamhetschef.
4.5.7

Förabeten till 4 kap. 1 och 2 §§, HSL

Av propositionen En ny hälso-och sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)
framgår att 1 § delvis motsvaras av 28 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) dock med den förändringen att bestämmelsen
avser hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet. Det innebär att
inte bara dess ledning ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet utan det gäller för hela hälso- och sjukvårdsverksamheten. Kravet har dock begränsats till att enbart gälla offentligt
finansierad hälso- och sjukvård. Av propositionen framgår vidare att
då kommunerna ansvarar för en del av hälso- och sjukvården men då
delar av den offentligt finansierade vården utförs av företag eller
idéburna organisationer är det angeläget att det framgår vilket ansvar
som vilar på de olika huvudmännen eller beställarna och vilket ansvar
som de olika vårdgivarna eller utförarna har. I propositionen understryker regeringen vikten av att ledningsansvaret är tydligt både ur
ett patientperspektiv och ur ett tillsynsperspektiv. Av 28 § den äldre
HSL framgår att ledningen har krav på sig att organisera hälso- och
sjukvårdsverksamheten så att den tillgodoser och främjar kostnadseffektivitet.
Kravet på att ledningen ska tillgodose hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården saknas i nu gällande bestämmelse i 5 kap.1 § HSL.
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Dock framgår följande resonemang av förarbetena till nuvarande HSL.
”Utredningen anför vidare att det inte främst är ledningens organisationsform utan arbetet som ledningen utför som ska tillgodose att
kraven uppfylls. Regeringen instämmer i utredningens resonemang
att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet i hälso- och
sjukvården måste beaktas i alla delar av verksamheten.” Detta anses
enligt nämnda proposition framgå av de allmänna bestämmelserna
avseende verksamheten i 5 kap. HSL samt av PSL (se avsnitt 4.5.8
och 4.7.4).
Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (prop. 1995/96:176)
Enligt propositionen Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
(prop. 1995/96:176) till dåvarande HSL bygger lagen på principen
att huvudmännen för hälso- och sjukvården skall vara fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar och på
det sätt de själva anser vara bäst för att uppfylla kraven i lagen och
för att sträva mot de mål för verksamheten som där ställs upp.
Det framgår vidare i propositionen att den hälso- och sjukvård
som är av omedelbar betydelse för patienters liv och hälsa måste
kontrolleras fortlöpande av både vårdgivaren själv och genom statlig
tillsyn.56 För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs det
enligt propositionen att ledningsfunktionen inom verksamheten är
tydlig. Det är viktigt för såväl patienter, anhöriga och personal samt
tillsynsmyndigheten att det finns en person att vända sig till rörande
frågor kring verksamheten. En verksamhetschef ska därför ansvara
för den löpande verksamheten och att vården upprätthåller en god
kvalitet och därmed tillgodoser en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen ska också ansvara för att främja kostnadseffektivitet
inom bestämt verksamhetsområde. Verksamhetschefens kompetens
är beroende av inriktning och omfattning av verksamheten samt vilket ansvar som läggs på denne. Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper uppges här vara avgörande. I de fall verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens kan han eller hon av naturliga
skäl inte heller bestämma över vården av den enskilda patienten.
Inom kommunalt bedriven verksamhet kommer den medicinskt
56

Enligt 7 kap. 1 § patientsäkerhetslag (2010:659) är Inspektionen för vård och omsorg ansvarig tillsynsmyndighet.
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ansvariga sjuksköterskan, i de fall de båda uppdragen inte är förenade, att vara underställd verksamhetschefen. Verksamhetschefen
har dock alltid det samlade ansvaret för verksamheten, men kan och
bör i vissa fall uppdra enskilda arbetsuppgifter till annan yrkesutövare mot bakgrund av dennes kompetens.
Verksamhetenschefens ansvar
Socialstyrelsen understryker på sin webbplats57 att det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten och
för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Beträffande den som ansvarar för anmälan av händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada58
bör en sådan person enligt Socialstyrelsen59 ha en sådan ställning i
organisationen att han eller hon kan överblicka och påverka det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
4.5.8

5 kap. Verksamheten

Där det bedrivs hälso- och sjukvård i Sverige ska det enligt 5 kap. 2 §
HSL finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs
för att god vård ska kunna ges. Med god vård menas enligt 5 kap.1 §
att den är av god kvalitet med en god hygienisk standard och att den
tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
samt att den bygger på respekt för patientens självbestämmande och
integritet, främjar goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen och är lätt tillgänglig. Därutöver anges i 5 kap.
4 § att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.

57

vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/verksamhetschef
1 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), ”Med vårdskada avses i denna lag lidande,
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.
59
Socialstyrelsens allmänna råd till den gemensamma författningen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m. m. (Lag (1996:787).
58
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Förarbeten till 5 kap. 4 § HSL

Bestämmelsen i 5 kap. 4 § HSL som understryker vikten av att kvalitetssäkra verksamheten motsvarar enligt propositionen En ny hälsooch sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)60 31 § i den tidigare hälso- och
sjukvårdslagen. Förarbeten till bestämmelsen återfinns i proposition
1995/96:176 s. 53 f och s. 104. Där anges bland annat att bestämmelsen är ny för hälso- och sjukvårdslagen och att ingen av remissinstanserna avstyrkte den.
Svenska Läkarsällskapet välkomnar förslaget och lyfter fram att
det i många anmälningsärenden framkommer allvarliga resursmässiga
brister som bidragit till felaktig medicinsk handläggning, där den
enskilde yrkesutövaren ställts till svars men då huvudmannen inte
kunnat fällas. Läkarsällskapet föreslår därför ett tillägg till lagen.
”Den som bedriver hälso- och sjukvård skall också tillse att det finns
organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för att varje anställd skall kunna delta i kvalitetsarbetet.”
Bestämmelsen gäller för all hälso- och sjukvård. I nämnda proposition anges vidare att kravet i första punkten 2a den äldre HSL motsvarar 5 kap. 2 § HSL och innebär att vården ska vara av god kvalitet
och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Detta bedöms i propositionen innebära att hälso- och sjukvården ska hålla en god personell och materiell standard och bedrivas
av personal med adekvat utbildning och med behövlig teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler samt att dessa krav är av avgörande
betydelse för vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Vad gäller personalens antal och kompetens, lokalernas utseende eller vilken utrustning som behövs anges att detta får avgöras från fall till fall.
4.5.10

Vårdgivarens ansvar för kompetensförsörjningen

I enlighet med vad som nämnts tidigare i detta betänkande ansvarar
vårdgivaren för att hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs på sådant sätt att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården
särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
bygga på respekt för patientens självmedbestämmande och integri60

2016/17:43, s. 132.
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tet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvården. För att möjliggöra detta krävs tillgång till kompetent personal i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras. Vårdgivaren
har därför krav på sig att ha ett ledningssystem61 för att bland annat
enklare kunna bedöma och planera verksamheten. Vilket enligt utredningen är nödvändigt för planeringen av kompetensförsörjningen.
Se vidare avsnitt 4.7.23.
4.5.11

Hur ser tillgången och behovet
av specialistsjuksköterskor ut?

I utredningens uppdrag ingår bland annat att analysera och bedöma
hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor. Utredningen har valt att presentera olika myndigheters analyser och prognoser i fråga om tillgång och efterfrågan
av framför allt specialistsjuksköterskor. I vissa fall presenteras även
uppgifter om närliggande yrken som tillgång och behov av sjuksköterskor eftersom sjuksköterskeexamen är ett krav för att kunna läsa
vidare till specialistsjuksköterska.
4.5.12

Antal specialistsjuksköterskor
som antas och examineras

I det följande presenteras statistik från Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) angående antal programnybörjare på samtliga specialistsjuksköterskeprogram vid universitet och högskolor och enskilda utbildningssamordnare.
I tabell 4.2 redogörs för antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeprogrammet per de elva så kallade fasta inriktningarna62.

61

3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
62
Högskoleförordningen Bilaga 2 – Examensordning.
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I tabell 4.3 nedan redogörs för antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeprogrammets så kallade öppna inriktning63 för läsåret
2015/16.

4.5.13

Analyser och prognoser

Universitetskanslersämbetet konstaterar i årsrapporten för 2017 att
det är svårt att prognostisera det framtida behovet av personal i olika
yrken eftersom många faktorer är okända. De olika prognoser som
gjorts på senare år är dock relativt samstämmiga med avseende på
flera akademiska yrken inom vård och skola. Redan för drygt tio år
63

A.a.
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sedan prognostiserades en framtida brist för flertalet yrkeskategorier
inom vård och skola. En tilltagande brist på sjuksköterskor, läkare,
tandläkare och flertalet lärarkategorier förväntades då och har nu blivit kännbar i stora delar av landet. När det gäller antalet nybörjare på
utbildningen till sjuksköterska kan en långsiktig och stabil gradvis
ökning tydligt identifieras. Antalet nybörjare på sjuksköterskeutbildningen har gått från 4 825 läsåret 2005/06 till 5 739 läsåret 2015/16.
Det motsvarar en ökning på 19 procent. Utbildningen till sjuksköterska har ökat med avseende på nybörjare men ännu inte med avseende
på examinerade. Efterfrågan på sjuksköterskor förväntas att öka
ytterligare under kommande år.
Statistiska centralbyrån (SCB) har följt upp sjuksköterskor som
har tagit ut en examen och arbetat inom yrket, men sedermera lämnat
det. I uppföljningen framkom att det 2014 fanns ungefär 111 000 individer i arbetsför ålder som hade tagit ut en sjuksköterskeexamen.64
Ungefär 10 procent av sjuksköterskorna arbetade inom andra yrken
och i en annan bransch än vad de utbildat sig för. Ungefär 60 procent
(cirka 7 000 sjuksköterskor) av de sjuksköterskor som lämnat yrket
skulle kunna tänka sig att återvända. De viktigaste faktorerna för att
de som lämnat skulle kunna tänka sig att återvända till arbetet var
högre lön, större möjligheter att styra över arbetssituationen och
rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.65
SCB konstaterar i rapporten Trender och prognoser66 att det i dag
råder brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor oavsett inriktning. SCB:s prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
till 2035 visar att sammantaget beräknas efterfrågan på hela gruppen
öka med cirka 20 procent.
År 2015 hade cirka 50 200 förvärvsarbetande en specialistsjuksköterskeexamen. Cirka 70 procent av dessa arbetar inom hälso- och
sjukvård och cirka 10 procent inom äldreomsorg. Närmare 90 procent av de i arbetskraften är kvinnor, andelen män väntas dock öka
något fram till år 2035. Under den senaste tioårsperioden har antalet
nybörjare på utbildningarna varierat mellan cirka 2 000 och 2 300 årligen. Trots riktade insatser för att öka antalet studieplatser under
senare år är det svårt att urskilja en entydigt positiv trend för antalet

64
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SCB, Sjuksköterskor utanför yrket, temarapport 2017:3.
UKÄ Årsrapport 2017, Utbildning och arbetsmarknad, s. 9 ff.
SCB, Trender och Prognoser 2017.
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nybörjare. I prognosen antas närmare 2 300 nybörjare på utbildningarna mot specialistsjuksköterskeexamen årligen. En genomsnittlig
examensfrekvens på cirka 85 procent beräknas på sikt ge närmare
2 000 examinerade per år. Cirka tre av fyra bland dagens arbetskraft
är 45 år eller äldre och pensionsavgångarna väntas därför bli mycket
stora fram till 2035. Det är svårt att få en helt klar bild av den framtida tillgången på sjuksköterskor då det i dag även finns en efterfrågan på dessa i Norge. Givet att nytillskottet av specialistutbildade
sjuksköterskor i huvudsak arbetar i Sverige beräknas tillgången i
stort sett vara oförändrad fram till 2035. Den stora befolkningsökningen fram till 2035 väntas medföra att efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor ökar, både inom hälso- och sjukvården och
inom äldreomsorgen. Ett stort behov av bland annat geriatriksjuksköterskor väntas. Då tillgången i stort sett är oförändrad samtidigt
som efterfrågan väntas öka finns risk för tilltagande brist på specialistutbildade sjuksköterskor under prognosperioden67.
Socialstyrelsen gör bedömningen att efterfrågan på hälso- och
sjukvårdspersonal fortsätter att tillta. Tillgången på barnmorskor,
sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård har, i förhållande till befolkningen, ökat över tid, med undantag för de specialiserade sjuksköterskorna. Det relativa antalet yrkesutövare, beräknat
per 100 000 invånare, ökar dock långsammare än under tidigare år.
Tillgången på sjuksköterskor har ökat med en procent mellan 2009
och 2014, men minskat i förhållande till befolkningen, med knappt en
halv procent mellan 2013 och 2014. Tillgången på specialistsjuksköterskor har fortsatt minska, med sju procent mellan 2009 och 2014
och med två procent mellan 2013 och 2014. Efterfrågan överstiger
tillgången för barnmorskor, för alla specialiserade läkare samt för både
specialiserade och icke specialiserade sjuksköterskor.68
Samtliga landsting och regioner förutom en uppgav i Socialstyrelsens enkät att efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor överstiger tillgången. Flertalet av landstingen och regionerna bedömde
att tillgången på specialistsjuksköterskor är otillräcklig för alla specialiteter. Alla landsting och regioner uppgav att efterfrågan överstiger tillgången på psykiatrisjuksköterskor. Sju landsting och regioner bedömde att det fanns en balans mellan tillgång och efterfrågan
67
68

A.a., s. 80.
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 7.
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för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. Rekryteringsläget
ett halvår framåt bedömdes vara oförändrat.69
Nästan 90 procent av arbetsgivarna rapporterade att det råder
brist på sjuksköterskor inom anestesi, intensiv- och operationssjukvård. För distriktsjuksköterskor uppgav 78 procent att det råder brist
på nyexaminerade och 84 procent att det råder brist på de erfarna.
För resterande specialistområden uppgav 91 procent av arbetsgivarna
att det råder brist på nyexaminerade och 93 procent att det råder
brist på de erfarna.70
Enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport som presenterar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken71 innebär den växande befolkningen, där framför allt antalet äldre blir fler, en ökad efterfrågan
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Antalet som jobbar inom yrkesområdet har ökat under lång tid och bedömningen är att det kommer
att fortsätta öka även under 2017. Ökningen begränsas dock av rekryteringssvårigheter eftersom för få har utbildats inom området
under en längre tid.
I fråga om specialistsjuksköterskor med olika inriktningar så råder
det fortsatt brist på specialistsjuksköterskor i anestesi-, intensiv- och
operationssjukvård. Arbetsgivare upplever även brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom övriga inriktningar72. Enligt arbetsgivarna råder det även tydlig brist på både nyutexaminerade och
yrkeserfarna grundutbildade sjuksköterskor.73
4.5.14

Universitetskanslersämbetet
och Socialstyrelsens statistikpilot

Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen har inom ramen för
ett regeringsuppdrag74 om samverkan kring kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genomfört en pilotstudie om hur
långt efter examen som sjuksköterskor väljer att påbörja utbildning
som leder till specialistsjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen och efterföljande etablering på arbetsmarknaden.
69

Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 28.
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 29.
Arbetsförmedlingen, Var finns jobben? Bedömning för 2017, s. 22.
72
SCB, Arbetskraftsbarometern 2017, s. 48.
73
SCB, Arbetskraftsbarometern 2017, s. 47.
74
Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården
(S2016/04992/FS).
70
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I studien följs personer som erhöll sin sjuksköterskelegitimation
något av läsåren 2000/01 (3 100 personer) eller 2007/08 (4 252 personer) fram till åren 2014/2016. Ungefär hälften av personerna i respektive läsår som studerades, påbörjar studier mot specialistsjuksköterska
eller barnmorska och att de som gör det ofta gör det ganska kort efter
sjuksköterskelegitimationen. Av dem som påbörjar vidare studier är
det ungefär 80 procent som tar ut en examen. Det är inga större skillnader mellan män och kvinnor vad gäller examensfrekvens men
däremot är det skillnad i inriktning; vanligaste inriktningen för kvinnor
är distriktssjuksköterska medan vanligaste inriktningen för män är
intensivvård och ambulanssjukvård. Både innan och efter specialisering
var flest verksamma inom slutenvård, men andelen ökade efter specialiseringen. Den största skillnad i vilken näringsgren de var anställda
innan jämfört med efter specialiseringen var inom primärvården. Där
ökade andelen verksamma fem gånger från före specialisering till efter.
Både innan och efter specialiseringen var flest anställda inom landstingen, men andelen inom privatägda aktiebolag ökade efter specialisering.75
4.5.15

Hälso- och sjukvårdens efterfrågan
på specialistsjuksköterskor

Genomströmningen av studenter inom de elva fasta specialistsinriktningarna och den tolfte öppna inriktningen är relativt hög.
Trots detta visar prognoserna på en obalans mellan tillgång och
behov avseende specialistsjuksköterskor.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)76
understryks att utbildningsområdet hälso- och sjukvård (och social
omsorg) haft den proportionellt kraftigaste tillväxten (+75 procent) de senaste tjugor åren. Trots detta tillhör hälso- och sjukvård
ett av dagens problemområden i diskussionen om var brister på arbetsmarknaden finns och prognoser och analyser visar på fortsatt
brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
De uppgifter som framkommit är dock endast prognoser och inte
egentliga uppgifter från vårdgivarna vad bristen i detalj består i.
75

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – en statistikpilot, PM om statistikpilot, Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen.
76
SOU 2015:70, s. 230.
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Vilken typ av specialistsjuksköterskor saknas? Hur många saknas?
Hur bedömer vårdgivarna bristen?77 Enligt arbetsgivarna inom vården
möter specialistsjuksköterskeutbildningen inte vårdens behov. Det
gäller till exempel frågor om utbildningens innehåll, men arbetsgivarna anser även att det finns problem när det gäller lärosätenas
dimensionering av utbildning och dess olika inriktningar. Samtidigt
anser lärosätena att vårdens behov inte är tydligt beskrivna.78
Statistiska centralbyråns rapport från 2017 visar också ungefär
10 procent av sjuksköterskorna arbetade inom andra yrken och i en
annan bransch än vad de utbildat sig för.79
För att närma oss en detaljering beträffande den brist på specialistsjuksköterskor som vårdgivarna ger uttryck för, har utredningen
utöver ovanstående genomgång av vissa myndigheters prognoser,
valt att tittat närmare på ett antal parametrar för att kunna avgöra
om det är möjligt få fram vad som behövs avseende antal och inriktningar.
Parametrarna som valts för att kunna bedöma och analysera vårdens behov av specialistsjuksköterskor är följande; arbetsidentifikation, ledningssystem, vårdgivarnas platsannonser och utvärdering av
professionsmiljarden. Utredningen kommer också att beröra hur
sjukfrånvaron ser ut inom hälso- och sjukvården.
Utredningens val att ta med arbetsidentifikation för att analysera
behovet av specialistsjuksköterskor både vad avser antal och inriktningar är grundade i att de statistiska uppgifterna som systemet för
arbetsidentifikation fångar in anges även information om sysselsättning.80
4.5.16

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation för kommuner och landsting (AID) är ett system
för gruppering av arbetsuppgifter. AID är ett hjälpmedel för att kunna
analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag
för viss planering. AID utgör således grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett
gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver
77

SCB Sjuksköterskor utanför yrket, temarapport 2017:3.
Dir. 2017:86, s. 4.
79
Se not 51.
80
Se not 69.
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ger statistiken även allmän information om lönestrukturer, lönelägen,
löneutveckling och sysselsättning. AID används som indelningsgrund
för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Pacta, Akademiker Alliansen, Kommunal och Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).81
AID utgörs av fem komponenter som tillsammans identifierar
”rimligt homogena” arbetsuppgifter. Grunden utgörs av en lista med
etiketter som i vissa fall kompletteras med kod för:
• Ansvar.
• Arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst.
• Arbetstidens förläggning för vissa anställda.
• Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring.
Etikett + 1 + 2 + 3 + 4 = AID

Etikettlista
Etikettlistan är en förteckning över arbetsområden bestående av etikett med kod och beskrivning samt exempel på benämningar. Etiketten beskriver arbetsområdet, och till varje etikett hör en kod om
sex positioner. Till varje arbetsområde hör en förklarande beskrivning och i förekommande fall typexempel. Etiketterna är grupperade
i ett antal huvudområden, till exempel ledningsarbete och handläggar- och administratörsarbete. Dessa grupperingar är inte avsedda
för lönestatistik. Exemplen på benämningar för respektive etikett är
inte uttömmande. Det är viktigt att kontrollera att kodens beskrivning överensstämmer med innehållet i det avsedda arbetet och att
klassificering inte sker efter titel eller benämning. Samtliga anställda
ska ha en etikett.

81

Se webbplats Sveriges kommuner och landsting (SKL).
skl.se/download/18.60429e8b150adc9c2ba74620/1447666537804/Handbok_Arbetsidentifik
ation(AID)_2015.pdf. Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiker Alliansen,
Kommunal och OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd.
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Hur klassificeringen görs
Det är de faktiska, regelmässiga arbetsuppgifterna vid mättillfället
som ska redovisas. Grundprincipen är att koden ska ange vad individen gör, inte individens utbildning eller var individen arbetar. Om
arbetsuppgifterna för en anställd kan hänföras till flera etiketter ska
den etikett som ligger till huvudsaklig grund för lönesättningen
gälla. Eftersom arbetsuppgifternas innehåll förändras med tiden bör
varje individs kodning enligt AID ses över regelbundet. Ett gemensamt klassificeringssystem för flera huvudmän innebär att vissa etiketter kan vara sektorsspecifika. Samtliga anställda hos de arbetsgivare från vilka SKL begär in uppgifter för ska klassificeras.
Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör
specialiseringstjänstgöring (ST)
Det är den specialitet inom vilken läkare är yrkesverksam som ska
anges. För läkare under ST anges den specialitet tjänstgöringen avser.
Klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde
För klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde
finns en kod som slutar med ”90” som endast ska användas i de fall
då ingen annan kod är lämplig. Grundutbildade (legitimerade) sjuksköterskors arbetsuppgifter klassificeras med slutkoden 90 det vill
säga som arbetsuppgifter utan eget arbetsområde.
Klassificering av sjuksköterskor
Sjuksköterskor som utför arbetsuppgifter för vilka det enligt AIDhandboken82 inte krävs någon vidare- eller specialistutbildning83,
eller motsvarande kompetens kodas med etiketterna 206010–206018
samt etikett 206021. Det innebär att anställningar på samma arbetsplats/klinik kan kodas olika beroende på vilka krav som ställs i anställningen. Onkologisjuksköterska och ögonsjuksköterska ska
82
83

Se not 64.
Se avsnitt 4.7.11.
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kodas med etiketten 206021. Allmänna sjuksköterskor som utför arbetsuppgifter för vilka det inte krävs vidare- eller specialistutbildning, kodas med etikett 206090. Etikett 206023 ”sjuksköterska, specialistfunktion” svarar ofta för egen mottagning eller motsvarande.
Distriktsjuksköterskor och barnmorskor kodar efter mest-kriteriet
med etikett 205011 eller 206011.
För att en sjuksköterska enligt AID-handboken ska kodas med
etiketter mellan 206010–206018 samt etikett 206021 krävs att den
anställde utför arbetsuppgifter för vilka det krävs vidare- eller specialistutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat
sätt. Det innebär att anställningar på samma arbetsplats eller klinik
kan kodas olika beroende på vilka krav som ställs i anställningen.
Onkologisjuksköterska och ögonsjuksköterska ska kodas med etikett 206021. Sjuksköterska som utför arbetsuppgifter för vilka det
inte krävs vidare- eller specialistutbildning, allmän sjuksköterska,
kodas med etikett 206090 det vill säga att en sjuksköterska anses utföra arbetsuppgifter utan eget arbetsområde. Etikett 206023 ”sjuksköterska, specialistfunktion” svarar ofta för egen mottagning eller
motsvarande. Distriktssköterskor och barnmorskor kodas antingen
med etikett 205011 eller etikett 206011.
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Etikettgrupp sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
Utredningen har begärt ut uppgifter om antal anställda och arbetsuppgifter från fyra landsting85 för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Kodningen (kod/etikett) avser arbetsuppgifterna för
samtliga anställda inom respektive landsting 2017 (nov.) och en ögonblicksbild för maj 2018.
Av Gävleborgs landsting från november 2017 framgår att av totalt
1 913 stycken anställda sjuksköterskor inklusive specialistsjuksköterskor, är 1 102 av dessa grundutbildade sjuksköterskor som kodats
med etiketten – sjuksköterska allmän – det vill säga en klassificering
som saknar eget arbetsområde och som enligt AID-handboken86
endast ska användas ”då ingen annan kod är lämplig”. Uppgifterna från
maj 2018 visar på nära nog identisk spridning (1 125 individer är etiketterade som sjuksköterska allmän och 708 specialistsjuksköterskor

85
86

Blekinge, Dalarna, Gävleborg och Stockholms läns landsting.
Se not 81.
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fördelat på olika inriktningar). Avseende de övriga landstingen ser fördelningen mellan sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ungefär
likadan ut med drygt 50 procent av sjuksköterskekåren som etiketteras
som sjuksköterskor utan eget arbetsområde.87
Av tabellen enligt ovan, som utgör ett axplock av etiketter för
personal inom hälso- och sjukvården, framgår att legitimerade sjuksköterskor utför arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde, där
det enligt AID inte krävs en vidare- eller specialistutbildning. Vilka
arbetsuppgifter som avses framgår inte.
Beträffande exempelvis en specialistsjuksköterska inom medicin/
kirurgi framgår av tabellen att sjuksköterskan utför arbetsuppgifter
för vilka det krävs vidareutbildning eller specialistutbildning med inriktning mot medicinsk och kirurgisk vård. Utredningen vill påpeka
att detta inte helt är korrekt eftersom det endast är ett fåtal arbetsuppgifter som kräver vidareutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning i vården. Exempelvis barnmorskor som efter ansökan hos
Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.88
4.5.17

Ledningssystem

Att vårdgivaren är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls framgår av PSL.89 Av Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9)90
framgår att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem
för detta.
Mot denna bakgrund begärde utredningen ut samtliga landstings
och regioners ledningssystem och då särskilt de delar som avser
kompetensförsörjningsplaneringen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. De inkomna handlingarna visar att de flesta landsting saknar ett ledningssystem för dessa frågor. Det som inkommit
och som utredningen tittat närmare på liknar kompetensförsörjningsprognoser och verksamhetsrapporter från föregående år.

87

Se bilaga 4.
Se avsnitt 3.7.11 och 3.7.12.
89
3 kap. 1 §, samt avsnitt 3.7.4 nedan.
90
Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, se avsnitt 3.7.7 nedan.
88
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Region Östergötland har till exempel inkommit med två sammanställningar med rubriken Kompetensförsörjningsinventering91
där man i allmänna ordalag beskriver hur behovet från föregående år
ger en analys av det långsiktiga behovet, som följer.
• Att nästan samtliga produktionsenheter bedömer att behovet av
sjuksköterskor kommer att öka fram till 2021.
• Att det även föreligger ett fortsatt behov av ökad andel specialistsjuksköterskor.
• Att behovet av specialistsjuksköterskor inom bland annat distriktsvård, barn- och ungdomsvård, anestesi, operation, intensivvård och akutsjukvård särskilt nämns.
Hur regionen planerar för att möta behoven framgår inte av dokumentet.
Enligt den tabell som visar pensionsavgångar fram till år 2026 för
de yrkesgrupper som arbetar inom hälso- och sjukvården saknas
uppgift om specialistsjuksköterskor. Detsamma gäller för den tabell
som visar personalomsättningen inom regionen för åren 2012–2017.
Sjuksköterskor finns med som yrkesgrupper.
4.5.18

Vårdgivarnas platsannonser

För att få en ögonblicksbild av vilka specialistsjuksköterskekompetenser som saknas inom vården har utredningen studerat vårdgivarnas efterfrågan av specialistsjuksköterskor på samtliga landstings
och regioners webbplatser.
Nedan följer en ögonblicksbild av hur Region Östergötland annonserade tjänster på sin webbplats.
Region Östergötland den 31 juli 2018
Under fliken lediga jobb på Region Östergötland fanns möjligheten
att söka alla lediga jobb inom regionen men vi sökte specifikt efter
specialistsjuksköterska under yrkeskategori men då den kategorin
91

Sammanställning och prognos av kompetensbehovet 2017, daterat 2018-04-06 och Sammanställning och analys av kompetensförsörjningsbehovet av 2016, daterat 2017-04-05.
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saknades gick utredningen vidare med den befintliga kategorin sjuksköterska.
Antal platsannonser den aktuella dagen var 52 stycken. Av dessa
sökte regionen efter elva anestesisjuksköterskor, en operationssjuksköterska, en forskningssjuksköterska med krav på specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård, en specialist inom ortopedi
samt fyra distriktsjuksköterskor där kravet på distriktsjuksköterskeutbildning inte var direkt uttryckt genom att man sökte efter en
sjuksköterska alternativt en distriktsjuksköterska. Övriga 35 platsannonser avsåg grundutbildade sjuksköterskor.
Exempel på kravspecifikationer
Beträffande platsannonser i övriga landsting och regioner fanns
bland 14 av dessa särskilda kategorier för specialistsjuksköterska.
Nedan följer fyra exempel på platsannonser som utredningen fann
under kategorin ”specialistsjuksköterska” hämtade från Stockholms
läns landsting den 20 augusti 2018.
Vi söker legitimerade sjuksköterskor gärna med specialistutbildning
inom akutsjukvård, barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller
ambulans. Gipskompetens är meriterande. Svenska C.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning
inom barn- och ungdomssjukvård alternativt flerårig erfarenhet av barnsjukvård. Även sjuksköterska med annan specialitet är välkommen att
söka.
Du är legitimerad sjuksköterska helst med specialistutbildning inom
barn och ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet från barnsjukvård och/eller erfarenhet inom området allergi- och lungsjukdomar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet av akutsjukvård. Vi ser det som meriterande med vidareutbildning
inom akutsjukvård, kirurgisk omvårdad eller motsvarande samt
TNCC/ATLS- Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård 7,5 hp är
önskvärt men inget krav.
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Sammanfattade kommentar
Av det ovan nämnda framgår att det utifrån platsannonserna inte går
att dra några slutsatser beträffande verksamheternas behov av specialistsjuksköterskor.
4.5.19

Utvärdering av professionsmiljarden

I detta kapitel gås igenom de satsningar som gjorts för att höja kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården.
Bakgrund
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Möjligheten att rekrytera rätt personal, hur befintlig kompetens
används samt vilka möjligheter medarbetarna har att använda sin
kompetens på bästa sätt är förutsättningar för att kunna ge god och
säker vård. Livslångt lärande genom fortbildning är en viktig del i
det. Regeringen beslutade i 2016 års budgetproposition92 att avsätta
en miljard kronor årligen för att kunna stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvård.
Satsningen, som kallas professionsmiljarden, syftar till att höja
kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården. För att främja
landstingens och regionernas möjligheter att ge hälso- och sjukvårdens medarbetare goda förutsättningar att utföra sitt arbete slöts i
början av 2016 en överenskommelse mellan regeringen och SKL.
Överenskommelsen handlar om hur medlen till vården ska används
och fördelas, och riktar in sig på tre områden:93
• IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre
tillgång till information för vårdens medarbetare.
• Smartare användning av medarbetares kompetensförsörjning.
• Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

92
93

Prop. 2015/16:1.
Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 9.
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I tillägg till ovanstående slöt regeringen och SKL ytterligare en överenskommelse om stöd för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården för 2017–2018 om att öronmärka 300 miljoner kronor för att
ge möjlighet till specialistutbildning av sjuksköterskor.
Därutöver aviserades i budgetpropositionen för 2018 en satsning
om två miljarder kronor per år, under 2018–2021, för att ge goda
förutsättningar för sjukvårdens medarbetare. I början av 2018 slöt
parterna en överenskommelse om personalmiljarder för 2018. Överenskommelsen omfattar totalt 1 999 miljoner kronor. Av dessa är
1 975 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.
Inom ramen för satsningen avsätts 24 miljoner kronor till SKL för
stöd till landstingen vid genomförandet av insatser inom ramen för
överenskommelsen, fortsätta utvecklingen av samverkan och system
för att leda och utveckla hälso- och sjukvårdens verksamhet utifrån
kvalitet samt tillsammans med landstingen analysera hur samtycken
till personuppgiftsbehandling kan hanteras och vid behov stödjas genom digital lösning. Överenskommelsen ska ses som ett komplement till Professionsmiljarden och dessa kommer att följas upp gemensamt. Överenskommelsens områden är
• Utveckla medarbetarnas arbetssituation genom att utveckla ledarskap, arbetsmiljö, ha tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.
• Utveckla vårdens kompetenser genom att skapa förutsättningar
för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering samt
verksamhetsstöd.
Medlen inom ramen för överenskommelsen kan användas till
• Se över arbetsvillkor genom att se över arbetets organisering och
förhållandet mellan arbetstider och arbetsbörda.
• Erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla kategorier av vårdpersonal.
• Öka bemanning.
• Utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom
hälso- och sjukvården.

141

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Medlen får även användas till att stärka redan pågående satsningar
eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.
Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen fick i januari 2016 i uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och SKL gemensamt ingick 2016. Uppdraget innefattade att
ta del av och värdera de insatser och initiativ som gjorts av landstingen
och regionerna inom överenskommelsens tre utvecklingsområden.
Socialstyrelsen har även givit stöd och bidragit till utvecklingen av
insatserna genom att bland annat sprida kunskap om regelverken som
har betydelse för insatserna.
Socialstyrelsens kartläggning visar att de prioriterade områdena i
överenskommelsen är områden som landstingen och regionerna arbetat med under en längre tid. Medlen från professionsmiljarden har
förstärkt utvecklingsarbete som planerats och påbörjats innan den
statliga förstärkningen tillkom. Kartläggningen visar också att en
majoritet av landstingen (inom ramen för stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning) erbjuder så kallad utbildningstjänst
för grundutbildade sjuksköterskor. Det innebär att dessa kan utbilda
sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen grundlön under två
års tid då utbildningen sker på halvfart. Det innebär att det tar två år
innan specialistkompetensen till fullo kommer vården till del. Sjuksköterskorna jobbar 50 procent och studerar 50 procent men de studenter utredningen träffat har berättat att de endast får ledigt från
jobbet för schemalagd utbildning vilket i praktiken innebär att sjuksköterskorna arbetar/studerar mer än 100 procent.
Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att följa den förnyade överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården för åren 2017–2018. Överenskommelsen syftar till att
stimulera landstingen och regionerna inom de prioriterade utvecklingsområden som tidigare utpekats. Nytt för överenskommelsen är
att 300 miljoner kronor öronmärkts för att ge möjlighet till specialistutbildning för sjuksköterskor.
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Inom ramen för utvecklingsområdet stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning har Socialstyrelsen anlitat Ramböll94
för att kartlägga om landstingen följt upp och utvärderat sitt arbete
med att erbjuda sjuksköterskor utbildningstjänst eller studielön.
Rambölls uppdrag innefattade också att kartlägga, beskriva och analysera samtliga landstings arbeten med att erbjuda yrkesintroduktion
till nyexaminerade sjuksköterskor.
Vårdgivare har till utredningen vittnat om att det i dag saknas erfarna sjuksköterskor som kan fungera som mentorer för nyexaminerade sjuksköterskor samt att den mest erfarna sjuksköterskan i en
verksamhet inte sällan är den sjuksköterska som har arbetat mellan
ett till två år.
Rambölls kartläggning
Uppföljningen som Ramböll gjort baseras på en kombination av explorativa intervjuer med SKL och Vårdförbundet för att få en övergripande bild av landstingens arbete med satsningen på kompetensutveckling för sjuksköterskor, telefonintervjuer med landsting och
regioner och då framför allt med personer som arbetar med strategiska frågor och i vissa fall på ledningsnivå inom region- och landstingsförvaltningarna. Intervjuerna har givit en samlad bild över vilka
landsting som har utvärderat satsningen samt utfallet av detta. Utöver
kombinationen av nämnda metoder har dokumentstudier varit en viktig del i underlaget. Framför allt har Socialstyrelsens tidigare kartläggning, inkluderat intervjuanteckningar samt landstingens egna redovisningar av professionsmiljarden utgjort väsentliga inslag i studien.

94

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (2017).
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Specialistutbildning med ersättning för att säkra
långsiktig kompetensförsörjning
Av Rambölls kartläggning framgår vilka typer av ekonomisk ersättning som landstingen och regionerna erbjuder sjuksköterskor som
önskar att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vidare framgår i vilken utsträckning landstingen och regionerna har följt upp
och utvärderat satsningarna på att erbjuda sjuksköterskor att genomgå betald specialistutbildning och utfallet av detta.
Kartläggningen visar att samtliga landsting och regioner erbjuder
en ekonomisk ersättning till sjuksköterskor som vill vidareutbilda
sig till specialistsjuksköterska. Ersättningen sker vanligen i form av
studielön eller utbildningstjänst. Kartläggningen framgår att flera
landsting erbjuder utbildningstjänster inom prioriterade områden
där det finns ett kompetensbehov inom exempelvis akutsjukvård,
anestesi och kirurgi.
Uppföljning och utvärdering av utbildningstjänst
och studielön sker i låg utsträckning
Rambölls kartläggning visar att nästintill inget av landstingen eller
regionerna genomför någon systematisk eller kvalitativ utvärdering
av satsningen på utbildningstjänst eller utvärdering av satsningen på
studielön. Region Uppsala anger dock att de utvärderar och följer upp
arbetet kontinuerligt gentemot personalutskottet. Övriga landsting
och regioner uppger att den uppföljning som görs för det mesta är
kvantitativ, exempelvis följs antalet sjuksköterskor som erbjuds
studielön upp i förhållande till andelen som tagit examen.
Vi följer bara upp om de har tagit examen. Däremot följer vi inte upp
om man får andra arbetsuppgifter eller att utbildningen kommer till
nytta. Innan vi utlyser går det ut information till verksamheten om att
äska platser och informationsavgångar. Då går vi mot att det ska styra.
Men ingen enkät eller intervju efteråt.
(Svar från ett landsting).

Endast tre av landstingen som deltog i satsningen har utvärderat eller
följt upp antal utbildningsanställningar; Västra Götalandsregionen,
Landstinget Blekinge och Region Östergötland. Syftet till detta har
varierat.
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Västra Götalandsregionen har erbjudit utbildningstjänst sedan
2013. Utvärdering har skett genom enkäter till sjuksköterskor som
vidareutbildats och deras enhetschefer. Det övergripande syftet har
varit att undersöka om och på vilket sätt kompetensen tagits tillvara
efter genomförd vidareutbildning samt om satsningen lett ökad
bemanning av specialistsjuksköterskor på berörda enheter. Region
Östergötland har erbjudit utbildningstjänst sedan 2016 och har följt
upp satsningen genom en enkät till HR-personal och chefer. Uppföljning har syftat till att ta reda på hur de specialistkompetens
används till att förbättra patientvården. Landstinget Blekinge har
haft utbildningstjänst sedan 2015. De har följt upp sin pilotsatsning
genom enkäter till chefer och medarbetare samt med dialoger med
berörda medarbetare, chefer, fackliga företrädare och arbetsgivarföreträdare. Uppföljningen har syftat till att förbättra och utveckla
processen för den praktiska hanteringen av utbildningstjänsterna.
Två av landstingen genomför utvärdering av utbildningstjänster
och fyra har planer på att genomföra utvärdering.
Även om endast tre av landstingen och regionerna utvärderat eller
följt upp satsningen på utbildningstjänster har flera av intervjuade
företrädare för landstingen kunnat ge en bild av vad satsningarna har
bidragit till. Fler sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig till specialist till följd av satsningen på utbildningsanställning. Övergången
från studielön till utbildningsanställning uppges ha ökat antalet sjuksköterskor som vill utbilda sig specialistsjuksköterskor. Utbildningstjänsterna bidrar också till att minska bristen på specialistsjuksköterskor. Vilket också är den sammantagna bilden av satsningen
på utbildningstjänster.
De landstingsföreträdare som intervjuats har dock svårt att svara
på i vilken utsträckning satsningen gett effekt. Fyra av landstingen
menar att satsningen bidragit till att minska det regionala kompetensbehovet inom de områden som prioriterats. Landstingen är delvis beroende av lärosätens kurser och upplägg. Något som har lyfts
i vissa regioner är att valet av inriktning som utbildningstjänster erbjuds inom styrs av vilka specialistutbildningar som det närmaste lärosätet har. Det beror på att sjuksköterskorna tenderar att söka sig
till lärosäten på samma ort. Huruvida en utbildningstjänst ska ske på
halvfart är också något som anpassas efter det lärosäte som ligger
närmast.
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Region Norrbotten påpekar vikten av ett nära samarbete med
regionens lärosäten. Dialogen med universitetet i regionen beskrivs
fungera väl och från sjukvårdsförvaltningens sida är man nöjd med
att deras rekryteringsbehov väger tungt när universiteten planerar
för utbildningar. Dock har universiteten en lång planeringshorisont
och behöver en lång framförhållning när de ska utveckla sina utbildningar. Ibland har sjukvårdens kortsiktiga behov lösts genom att
regionen har betalt för uppdragsutbildningar, ett åtagande som kommer i tillägg till utbildningstjänsterna och studielön som bekostas av
regionen. Även andra landsting har efterfrågat större flexibilitet från
lärosätena så att antalet utbildningsplatser skulle kunna anpassas
efter vårdens behov utifrån ett kortare perspektiv.
Västra Götalandsregionen – utvärdering indikerar
ett antal utmaningar med satsningen
Västra Götalandsregionen har genomfört den mest omfattande utvärderingen i form av en processutvärdering där sjuksköterskor följdes under och efter genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen. År 2014 gjordes en första utvärdering av sjuksköterskor som
då hade genomfört halva utbildningen till specialistsjuksköterska.
Samma grupp följdes därefter upp när de 2016 arbetat ett år.
Resultatet och slutsatser från Västra Götalandsregionens utvärdering
Rambölls redovisning av Västra Götalandsregionens utvärdering
som följer.
Västra Götalandsregionen erbjuder utbildningstjänster på halvfart. Upplägget innebär utbildning på halvfart och kliniskt arbete på
halvfart. Utvärderingsresultatet visar att utbildningstjänsterna med
studier på halvfart fungerar huvudsakligen bra enligt både sjuksköterskor och enhetschefer. Ett mervärde uppstår genom att ny kunskap kan omsättas direkt i praktiken, verksamheten kan dra nytta av
kunskapen och sjuksköterskan finns kvar i verksamheten. Utbildningstjänsten beskrivs motsvara sjuksköterskors förväntningar.
Önskemål rör främst utbildningens innehåll och ett klargörande om
vad den förväntas leda till i form av nya arbetsuppgifter och lönepåslag.
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Specialistutbildningen ska leda till nya arbetsuppgifter och en ny
roll, vilket inte alla sjuksköterskor upplever uppnåtts. Nya arbetsuppgifter anges som viktigt för att sjuksköterskan ska stanna kvar på
samma arbetsplats. Det upplevs också att det finns en osäkerhet bland
enhetschefer om vilka arbetsuppgifter en specialistsjuksköterska bör
ha i verksamheten. För att säkerställa att sjuksköterskans nya kompetens tillvaratas efterfrågas en tydlighet kring vad en specialistsjuksköterskeexamen ska leda till samt att en plan beträffande upprättas
initialt tillsammans med berörd chef.
Utvärderingen visar på utmaningar kopplat till resurser och bemanning av verksamheten under den tid som utbildningssjuksköterskan studerar. Strax under 40 procent av de enhetschefer som ingått i studien uppger att de enbart ersätter utbildningssjuksköterskan
vid hög arbetsbelastning. Övriga 60 procent ersätter inte sjuksköterskan vid frånvaron för studier. Detta har medfört ett stressmoment hos
de sjuksköterskor som är under utbildning, då deras studier ökar
kollegors arbetsbelastning.
Både enhetschefer och sjuksköterskor menar att specialistsjuksköterskeutbildningen har betydelse för verksamhetens utveckling,
till exempel genom ökat intresse av utbildningen, vidarespridning av
kunskap, och att specialistsjuksköterskorna fungerar som förebilder
för kollegor. Dessutom kan sjuksköterskorna presentera sina examensarbeten på arbetsplatsen. Ett bekymmer är dock att utbildningsplatserna inte fyllts eftersom sjuksköterskor avvaktar med sin specialistsjuksköterskeutbildning i väntan på en utbildningstjänst.
Utmaningar med utbildningstjänsterna
I Rambölls intervjuer med övriga landsting och regioner bekräftas
att det är en utmaning att ta tillvara de specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens. Detta kan dock skilja sig mellan olika avdelningar. På avdelningar som endast anställer specialistsjuksköterskor
är det lättare att tillvarata kompetensen hos sjuksköterskan. På avdelningar som utgörs av en mix av grundutbildade sjuksköterskor
och sjuksköterskor med specialistsjuksköteutbildning sägs det vara
svårare för chefen att ta tillvara på specialistkompetensen. Mot
denna bakgrund bedömer Västra Götaland att det är av vikt att se
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över vilken roll specialisterna ska ha under och efter genomförd specialistutbildning. Landstingsföreträdarnas intryck är att det är viktigt att som chef få stöttning från HR-funktioner i att kunna ta tillvara specialistsjuksköterskors kompetens.
En annan utmaning som uppmärksammats i landstingen är bemanningen av verksamheten när sjuksköterskor tillfälligt plockas
bort på hel- eller halvtid för att genomföra specialistutbildning. Den
sammantagna bilden är att flera landsting har svårt att klara av detta
och att satsningarna på utbildningstjänst har medfört ett ökat behov
av stafettsjuksköterskor.
Upplägget med studier på halvfart skapar ett mervärde för både
verksamheten och sjuksköterskan, enligt ett av landstingen. Däremot lyfter en representant att sjuksköterskor har upplevt upplägget
som tungt. De har gett uttryck för att sysselsättningsgraden känns
som att den överstiger heltid. Detta är något som delvis kunnat åtgärdas genom att justera schemaupplägget.
4.5.20

Sjukhälsotalen i hälso- och sjukvården

Enligt statistik från Försäkringskassan ökade antalet sjukfall i
Sverige mellan 2012–2014 inom nästan alla yrken. Den genomsnittliga ökningen var 10 procent men för flera yrken som kräver längre
utbildning såsom sjuksköterskor, barnmorskor och andra specialistsjuksköterskor var ökningen dubbelt så stor.
Vård- och omsorgsyrken hade flest antal sjukfall, totalt 90 000
under 2014. Vård och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen
på svensk arbetsmarknad och är också den grupp som står för flest
sjukfall vilket är en femtedel av det totala antalet sjukfall i Sverige.
Yrkesgruppen har 171 sjukfall per 1 000 anställda, att jämföra med
genomsnittet på 103 sjukfall per 1 000 anställda. Antal sjukfall per
1 000 sysselsatta för 2017 visar dock en marginell minskning för
gruppen vård- och omsorgspersonal. Det kan dock konstateras att
gemensamt för samtliga år är att gruppen vård- och omsorgspersonal
sticker ut genom att ha de högsta antal sjukfall per 1 000 anställda av
samtliga yrkesgrupper. Enligt Stockholms läns landstings personal
och utbildningsbokslut 2016, ökade antalet sjukdagar i genomsnitt
med en arbetsvecka, från 17 till 22 dagar per år, mellan 2015 och 2016
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Ökningen med sju sjukskrivningsdagar gäller för allmänsjuksköterskor, vilket är den största personalgruppen. Även bland specialistsjuksköterskor ökar sjukskrivningarna, men inte i lika hög utsträckning.95 Enligt Vårdförbundet beror ökningen på brist på personal samt otillräcklig tid för återhämtning. Samtidigt har arbetsmiljön blivit tuffare än någonsin. Gränsen för vad personalen orkar
har överskridits, vilket resulterar i ökad korttidsfrånvaro, men också
i långtidssjukskrivningar.
4.5.21

Goda exempel från hälso- och sjukvården

Sex timmars arbetsdag96
För drygt tre år sedan infördes kortare arbetstider på försök för personalen på operation vid Mölndals sjukhus. Resultatet blev så lyckat
att ledningen nu beslutat att permanenta arbetstidsförkortningen.
Arbetstidsförkortningen handlar i själva verket om arbetstiden är
kvoterad, vilket innebär att anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor fem dagar i veckan arbetar sex timmar inne på en operationssal. Utöver det har varje medarbetare två
timmar i veckan avsatta till utvecklings- och utbildningstid.
För att få projektet att gå ihop krävdes det att avdelningen anställde 15 nya sjuksköterskor och undersköterskor. Satsningen på
arbetstidsförkortning har lett till en produktionsökning vilket också
är en av anledningarna till att man permanentar arbetstidsmodellen.
I normala fall är operationssalarna öppna dygnets alla timmar. Men
på grund av personalbrist kunde salarna inte nyttjas full ut. Numera
hålls inplanerade operationer igång fram till klockan halv sju på kvällarna, vilket innebär att man hinner med fler operationer än tidigare.
En annan anledning är att arbetstidsmodellen ger personalen mer tid
till återhämtning och därmed bättre arbetsmiljö. Arbetstidsförkortningen innebär även att utöver de sex timmars arbetsdag är det två
avsatta till kompetensutveckling.

95
96

Försäkringskassan, korta analyser 2015:1, Vård och omsorg har flest nya sjukfall.
Vårdfokus, tidning för vårdförbundet, publiceringsdatum 2018-03-05.
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30 000 kronor mer i lön97
Region Norrbotten satsar på fast anställda sjuksköterskor för att
minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor genom att erbjuda
30 000 kronor mer i lön per år.
Kostnaderna för inhyrd personal har ökat över hela landet och
Region Norrbotten är inget undantag. En målsättning för samtliga
regioner och landsting i landet är att bli oberoende av inhyrd personal.
Region Norrbotten förslår därför att fast anställda sjuksköterskor
som arbetar på vårdavdelningar med dygnet runt verksamhet och akutmottagningar från och med den 1 oktober 2018 får ett lönetillägg på
2 500 kronor per månad. Samtidigt föreslås ett funktionstillägg på
2 500 kronor per månad för specialistsjuksköterskor som arbetar
inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård.
Löneläget i Norrbotten för en nyexaminerad sjuksköterska är
i dag cirka 26 000 kronor och cirka 37 000 kronor för en erfaren sådan. Till detta kommer ersättning för obekväm arbetstid samt en
mer generös arbetstidsförkortning jämfört med centrala avtal. Löneökningen på 30 000 kronor kommer att gälla för 1 100 sjuksköterskor. Under 2017 var kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor
49 miljoner kronor pengar som regionen nu i stället vill använda till
att investera i den egna personalen och utveckla vården.
Med egen bemanning säkerställs kontinuitet och säkerhet för patienten
samtidigt som kontinuitet i arbetsgruppen ger bättre förutsättningar för
en god arbetsmiljö och aktivt utvecklingsarbete. Inhyrd bemanning
medför även merkostnader, både per arbetad timme och i form av de
indirekta kostnader som uppstår som en följd av en bristande kontinuitet.

97

SVT Nyheter Norrbotten, 2018-06-07, Region Norrbotten, dnr 2476-2018.
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Svensk hälso- och sjukvård i förhållande
till andra jämförbara länder

Svensk sjukvård håller hög kvalitet när det gäller medicinska resultat
vilket också internationella jämförelser visar. I den senaste likhetsgranskningen98 ligger Sverige i topp när utifrån ett sammanvägt index.
Sammanfattning
I denna rapport jämförs hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till vården i andra länder; 12 länder i EU; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike, plus Kanada Norge och USA. De
är alla relativt rika länder med förutsättningar att tillhandahålla högklassig sjukvård. Vår jämförelse visar att den svenska vården klarar sig utmärkt i en jämförelse med dessa länder. Sverige ligger i en toppgrupp
när det gäller medicinska resultat och effektivitet, på första plats i kvalitetsindexet och på delad andra plats i indexet över effektivitet. I rapporten redovisas också undersökningar gjorda av andra organisationer,
också enligt dessa presterar Sverige i internationell toppklass, i synnerhet när det gäller olika aspekter på medicinsk kvalitet. När det gäller
väntetider har Sverige ofta rankats lågt, inte minst gäller det när befolkningen eller patienter tillfrågats i olika enkäter. I denna jämförelse har
vi dock för första gången kunnat ta med ett avsnitt om faktiska väntetider. Sverige gör för 2017 en mera komplett rapportering av väntetider
till vissa operationer till OECD, och möjliggör därmed jämförelser med
andra länder. Det gäller väntetider till sex vanliga operationer; grå starr,
hjärtkirurgi, protesoperation i höft och knä, borttagande av livmoder
och operation vid prostataförstoring. Av de tio länder som ingår har
Nederländerna de kortaste väntetiderna följt av Danmark och Italien,
med Sverige på fjärde plats. När de faktiska väntetiderna jämförs kommer
Sverige således betydligt högre upp än i tidigare jämförelser som byggt
på enkätdata.

Sverige toppar kvalitetsindex
Alla indikatorer som används i rapporten svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018, skalas om så att det bästa landet får en etta
och det sämsta landet en nolla i respektive index. De övriga länderna
får därefter ett värde mellan noll och ett som beräknas med linjär
interpolation. Det betyder, mer vardagligt uttryckt, att den relativa
positionen mellan noll och ett bestäms av vilket gränsvärde som är
98

Gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018.
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närmast. När totalindex beräknas för kvalitet för länderna tas en genomsnittlig indexplacering fram. De olika delindexen har alltså samma
vikt i totalindexet. Indexvärden för de länder som saknar uppgifter
för någon indikator baseras enbart på de indikatorer som de har
värden för. Resursförbrukningen i kvalitetsindexet vägs inte in.
I stället konstrueras ett separat index över effektivitet där den uppnådda kvaliteten ställs mot ländernas resursförbrukning, mätt som
andel av BNP.
Kvalitetsindexet är som nämnts uppbyggt av tretton olika kvalitetsindikatorer som i huvudsak hämtats från OECD Health Data
2017. Dessa data finns tillgängliga för allmänheten på OECD:s
webbsida. I studien har två indikatorer från WHO och en indikator
på antibiotikakonsumtion från EU använts.”99
Nedan följer de indikatorer som använts i utvärderingen.
• Dödlighet vid akut hjärtinfarkt
• Dödlighet vid stroke (ischemisk/hjärninfarkt)
• Höftfrakturer opererade inom 48 timmar
• Femårsöverlevnad i bröstcancer
• Femårsöverlevnad i kolorektalcancer
• Amputationer på grund av diabetes (per 100 000 invånare)
• Spädbarnsdödlighet (per 1000 levande födda)
• Vaccination mot difteri, kikhosta och stelkramp
• Vaccination mot mässling
• Potentiellt förlorade levnadsår (år per 100 000 inv.)
• Andelen i befolkningen som har förhöjt blodsocker
• Andelen i befolkningen som har högt blodtryck
• Antibiotikaförskrivning inom primärvården (genomsnitt per dag
och 1 000 invånare).

99

SKL:s internationella jämförelse från 2018, s. 10
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SKL:s jämförelse visar att vårdgivarens ansvar för att vården ska vara
av god kvalitet när det gäller behandling och utfallet av behandlingen
uppfylls i förhållande till de indikatorer som ingått i studien.
Sveriges resultat utifrån ett patientperspektiv
Vårdgivarens ansvar innefattar även att tillgodose patientens behov
av trygghet i vården, kontinuitet och säkerhet samt att den bygger
på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främjar
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
och är lätt tillgänglig. Självklart är faktorer som överlevnad vid
cancer eller gångförmåga efter en höftledsoperation väsentliga men
bemötande, information, hur trygg och delaktig patienten känner sig
under vårdprocessen och hur länge man behöver vänta är också en
del av god vård.
I kvalitetsjämförelser som utgår från patientens perspektiv rankas
Sverige inte lika högt som när det gäller medicinska resultat. Myndigheten för vård- och omsorg (Vårdanalys) publicerar varje år den
svenska delen av en stor internationell studie om hälso- och sjukvården som leds av The Commonwelth Fund i USA den så kallade
IHP- undersökningen.100 Studien är en årlig undersökning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården i elva olika
länder101 inklusive Sverige. I ett rullande treårsschema vänder sig
undersökningen till tre olika grupper – befolkningen, den äldre befolkningen och läkare i primärvården.
Vi har tidigare pekat på att en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den inte är tillräckligt patientcentrerad. Rapporten från International Health Survey 2014 bekräftar den bilden.
Faktum är att årets undersökning tydliggör att Sverige ligger efter i
utvecklingen inom de flesta av de områden som berörs i årets undersökning. IHP 2014 visar att Sverige har fortsatt mycket att lära av andra
länder, när det handlar om hur man skapar ett vårdsystem som utgår
från patientens unika behov och förutsättningar.
(Rapport 2014, Vårdanalys).

100

International Health Policy Survey (IHP-undersökningen).
Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz,
Storbritannien, USA och Sverige.
101
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Sverige har i jämförelsen från 2017102 fortsatt103 dåliga resultat när det
gäller patienters upplevelse av vårdens förmåga att ge information och
stöd och göra patienten delaktig. Bland bristerna kan nämnas att
patienterna i låg grad får den information från vården som krävs för
att kunna fatta välgrundade beslut om sin vård och hälsa, att många
patienter vid kontakt med vården upplevde att deras läkare inte kände
till deras sjukdomshistoria. Vården brister även när det gäller att involvera patienterna genom att uppmuntra dem att ställa frågor. För personer med kronisk sjukdom har Sverige genomgående svaga resultat
jämfört med andra länder. Till exempel saknar dessa patienter en diskussion med vården kring målsättningar och hur de själva kan ta hand
om sin sjukdom. De svenska patienterna upplever i betydligt lägre
utsträckning än patienter i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal tar ett koordineringsansvar för kontakten med andra delar av
vården. Sverige är betydligt sämre på att samordna informationen efter
utskrivning från sjukhus jämfört med de andra länderna. Endast hälften av patienterna menade att deras ordinarie läkare eller mottagning
verkade informerade om den vård som hon eller han fått på sjukhuset.

Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

102
103

2017 års IHP studie riktades till personer 65 år och äldre.
Se bild 1 och 2 avseende Sveriges resultat för 2016 och 2017.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

4.5.23

Advanced Practice Nurse

Gemensamt för de tio länder som Sverige jämförs med i den ovan
nämnda IHP-undersökningen är att samtliga infört en ny yrkesroll
inom hälso- och sjukvården. En så kallad Advanced Practice Nurse
(APN). Dessa ombesörjer stora delar av de brister som Sverige uppvisar i IHP-undersökningarna och utgör kittet mellan sluten vård och
öppen vård och mellan exempelvis operation och postoperativ vård.
APRN är det övergripande paraplybegreppet för fyra specialistroller för sjuksköterskor i amerikansk kontext med formell vidareutbildning: ”certified nurse mid-wifes (CNM)s, certified registered
nurses anesthetists (CRNAs), nurse practitioner (NPs), och clinical
nurse specialists (CNAs).”
Anestesisjuksköterskor och barnmorskor som organiserades för
nära 100 år sedan var de första APRNs som utvecklades. NPs och
CNAs realiserades först på 1990-talet. Beträffande NP utvecklades
den rollen utifrån behoven i primärvården till att i dag finnas inom
samtliga kliniska vårdområden inom både sluten vård och öppen
vård. När det gäller CNAs har denna roll en lång historia i USA och
utvecklades efter andra världskriget. Tiden före kriget specialiserades
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sjuksköterskor främst inom administration och utbildning. Vårdbehoven under andra världskriget ändrade dock specialiseringen till
att i stället avse högt kvalificerade sjuksköterskor med direkt patientansvar och den kliniska specialistsjuksköterskan (CNAs) blev ett
faktum.104
Advanced practice registered nurses (APRNs) are the forefront of the
rapidly changing health care system, filling myriad roles in organizations where they provide cost-effective, high quality care. APRNs are
found in virtually every area of the American health care system: clinics,
hospitals, community health, government, administration, policy making boards, and private practice.105

Bakgrund
Redan på 1960-talet106 identifierade distriktsjuksköterskan Loretta
Ford brister i den pediatriska vården i Colorado, USA. Hon skapade
då en ny roll för sjuksköterskan. En roll som kombinerade klinisk
vård och vetenskapliga resultat för att sjuksköterskan skulle ha de
nödvändiga kunskaperna för att hjälpa familjer och barn på bästa
sätt. Denna nya roll fick namnet Pediatric Nurse Practitioner. Under
samma tidsperiod introducerades Advanced Nurse Practitioner
inom primärvården i Kanada. Syftet till införandet av den nya rollen
var att göra god vård tillgänglig även för patienter i glesbygden.
Dagens höga omsättning och brist på sjuksköterskor och läkare tillsammans med förändringar och krav på effektivisering har lett till
stora utmaningar för vården runt om i världen. Det är mot denna
bakgrund som införandet av den nya sjuksköterskerollen har skett.
APN verkar i dag i fler än 50 länder och numera även inom den
slutna akutsjukvården. USA var på 90-talet det land som först identifierade behovet av en APN även inom den slutna vården som en
lösning för att fylla gapet mellan operation och eftervård och mellan
sluten vård och primärvård. Problemet var att kirurgerna inte mäktade med att ta hand om sina patienter efter operation då de hade
fullt upp med att operera samtidigt som de ansvarade för både mottagning och avdelning. Patienter skulle bedömas, smärtlindras, över104

Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional Role Development, Kathryn
A. Blair, Michaelene P. Jansens, fifth edition, 2015.
105
A. a.
106
Jangland et. Al. 2014. Journal of Nursing Education and Practice (2014, Vol. 4, No. 2).
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föras till lättakutavdelningar, ordineras läkemedel och slutligen skrivas ut för hemgång. Kirurgerna var snabba med att acceptera och inkludera APN som en i teamet. Acute Care Nurse Practitioner
(ACNP) blev namnet på den avancerade specialistsjuksköterskan.
Sjuksköterskan stod för kunskap och kontinuitet på avdelningen när
många i teamet roterade mellan olika avdelningar. ACNP blev en
spindel i nätet för patienten. Antalet APN har ökat både i antal och
inom andra specialiteter än kirurgi och primärvård exempelvis anestesi, barnafödande, familj, etc. Mycket på grund av ekonomiska faktorer samt möjliggörande av kortare vårdtider.
Även i Sverige har APN uppmärksammats och utbildning för
dessa har genomförts vid Linköpings universitet och Högskolan i
Skövde. Bakgrunden till utbildningen i Linköping var ytterst ett antal
kirurger som var på utbytespraktik i Pennsylvania, USA. I arbetet
där upplevde de fördelarna med APN inom kirurgin. Vilket ledde
fram till ett samarbete mellan Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA och Linköpings universitet som genomförde en masterutbildning för specialistsjuksköterskor med inriktning
mot kirurgi. Utbildningen har fallit väl ut och de masterutbildade
specialistsjuksköterskorna arbetar i dag inom kirurgavdelningar och
kirurgmottagningar på olika ställen i Sverige.107 Enligt vad utredningen
erfar har även högskolan i Skövde tidigare anordnat en masterutbildning med inriktning mot den öppna vården.
I dag saknas utbildning till APN i Sverige vilket har lett till att
man i Övertorneå har valt att skicka sjuksköterskor till Finland för
utbildning till APN. Syftet med satsningen var att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård för befolkningen i Övertorneå med
omnejd.
Advanced Practitioner Nurse
Definitionen av APN tar sin utgångspunkt i sjuksköterskans grundläggande kompetenser och ansvarsområden. Det innebär att APN:s
kompetens omfattar fördjupad kunskap och förståelse att självständigt kunna bedöma, värdera och fatta beslut om medicinsk vård och
107

Journal of Nursing Education and Practice, 2014, Vol. 4, No. 2, The development of a
Swedish Nurse Practitioner Program – request from clinicians and a process supported by US
experience.
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omvårdnad för patienten. Kärnan i APN:s kliniska kompetens kräver avancerad bedömning utifrån både ett hälsoperspektiv och ett
fysiologiskt perspektiv (”advanced health and physical assessment”)
och refereras i amerikansk kontext till de tre P:na; ”advanced physiology and pathology, and advanced pharmacology”, på svenska avancerad fysiologi, patofysiologi och avancerad farmakologi.108 Därutöver karaktäriseras APN:s arbete av forskningsbaserad praktik
(nämns även som evidensbaserad praktik).109 Sjuksköterskas roll har
i och med APN således fortsatt att utvecklas till att omfatta både
fördjupad medicinsk vetenskap samt omvårdnad och arbetsuppgifterna innehåller såväl diagnosticering och behandling, hälsoförbyggande arbete som implementering av evidensbaserad utveckling i
praktiken. APN-utbildningen ger sjuksköterskan den kunskap och
praktik som behövs för att hon eller han ska utveckla både klinisk
omvårdnadskunskap och medicinsk vetenskap. Detta för att kunna
fungera autonomt i sin yrkesroll att hjälpa patienter i livets alla skeden att uppnå optimal hälsa beroende, på vilken inriktning som valts.
Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse definieras av ICN
Nurse Practitioner110 enligt följande.
A Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse is a registered nurse who
has aquired the expert knowledge base, complex decisionmaking skills
and clinical competencies for extended practice, the characteristics of
which are shaped by the context and/or country in which s/he is credentialed to practice. A master degree is recommended for entry level.
En legitimerad sjuksköterska som har tillägnat sig kunskaper på expertnivå, färdigheter i komplext beslutsfattande samt klinisk kompetens till
en utvidgad funktion som utformas i utbildningslandets kontext.
Masternivå rekommenderas som utgångsläge.

Enligt OECDs111 rapporter överväger fler och fler länder att effektivisera hälso- och sjukvården genom att införa avancerade specialistsjuksköterskor. Det är flera faktorer som förklarar det ökande intresset för en sådan utveckling. I de flesta länderna är huvudorsakerna läkarbrist och ekonomiska utmaningar. Även orsaker som den
demografiska utvecklingen mot fler äldre, fler multisjuka och fler
108

Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional Role Development, Kathryn
A. Blair, Michaelene P. Janses, Fifth edition, s. 8.
109
A. a. s. 6.
110
International Council of Nurses Nurse Practitioner/advanced Practice Nurse Network.
111
OECD Health Working Papers No. 54, Nurses in Advanced primary care – policy levers
for implementation, OECD Health Working Papers No. 98, Nurses in advanced roles in
primary care.
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kroniskt sjuka spelar stor roll. Likväl faktorer som jämlik och tillgänglig vård för alla även för de som bor i glesbygden. APN:s roll
innebär implementering av hälsoförebyggande arbete som också har
visat sig vara kostnadseffektivt. Hälsoförebyggande arbete, vare sig
det rör sig om friska personer eller personer med kroniska hälsoproblem är ett viktigt arbete i vårt moderna samhälle.112 Yrkesrollen
ger också förbättrande karriärmöjligheter för sjuksköterskor.
Såväl internationell forskning som svensk sådan visar att de kliniska resultaten för APN är lika bra eller bättre än när en läkare utför
arbetsuppgifterna och patientnöjdheten är hög. En studie från 2002113
visade bland annat att APN oftare gav råd om egenvård än läkare,
samt identifierade abnormaliteter mer frekvent. Samtidigt som det
visade på att det inte var någon skillnad när det gällde hälsoutfall
mellan de patientgrupper som togs om hand av läkare respektive APN.
Den svenska studien ”Patients experiences of health care provided by an advanced practice nurse”114 visar hur APN med sitt expertkunnande möter patienter utifrån dessas villkor och förutsättningar.
Den visar även att APN:s fördjupade kunskaper tillgängliggör vården i större utsträckning än vad som är möjligt i dag samt att patientnöjdheten är hög.
Sammanställning av artikeln Patients experiences
of health care provided by an advanced practice nurse115
Transfereringen av vård från sjukhus till hemmet (öppen vård och det
ökade antal äldre vuxna, ofta med komplexa hälsoproblem – multisjuka/
kroniska sjukdomar) – kräver en ny roll i många olika kontexter i
Sverige.

Studien genomfördes genom intervjuer med tio patienter som
träffat en APN i stället för en läkare på vårdcentral. Vid kontakt med
vårdcentralen fick vissa intervjupersoner möjlighet att träffa en APN
i stället för en läkare. Detta eftersom väntetiden till ett läkarbesök

112

Mundinger el al., 2000, Safriet, 1998.
Horrocks, Anderson, and Salisbury, 2002.
Eriksson I, Lindblad M, Möller U, Gillsjö C (2018).
115
Utredningen har översatt artikeln till svenska vilket kan innebära vissa felaktigheter avseenden tolkningen av artikeln.
113
114
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var avsevärt längre.116 Övriga patienter bokades direkt till en APN.
Analysen av intervjuerna med patienterna resulterade i ett huvudtema och tre subteman:
1 a. Professionellt bemötande som möjliggjorde säker och trygg
vård med hög kvalitet?
2 a. Respektfull och flexibelt bemötande?
2 b. Förtroende för kunskap och kliniskt beslutsfattande?
2 c. Tillfredsställelse av tillgänglig vård på adekvat nivå?

1 a. Professionellt bemötande som möjliggjorde säker och trygg
vård med hög kvalitet
Patienterna var nöjda med tillgängligheten och förtroendet ökade
under mötet med APN trots att de flesta patienter hade förväntat sig
att träffa en allmänläkare. (Vissa av patienterna hade inte blivit informerade innan om att de skulle träffa en APN i stället för en läkare).
2 a. Respektfullt och flexibelt bemötande
Patienterna behandlades som unika individer med respekt och de
kände sig (”genuinely”) lyssnade på, betrodda och bekräftade.
2 b. Förtroende för kunskap och kliniskt beslutsfattande
Patienterna upplevde att känslan av förtroende var en del som utvecklades utifrån APN:s förmåga att tillhandahålla omfattande och
detaljerad information om patientens diagnos och förslag på behandling samt fortsatt utredning och utvärdering av hälsoproblemen.
The APN’s were trusted and viewed as competent and accurate in their
profession which conveyed a sense of confidence and security.
116

Allmänläkaren har vanligtvis 10–20 minuter avsatt för varje enskild patient inklusive journalföring och läkaren adresserar endast det aktuella medicinska problem som läkarbesöket
avser. Ytterligare besvär som patienten eventuellt också har och vill prata om under läkarbesöket, måste det bokas en ny läkartid för.
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2 c. Tillfredsställelse av tillgänglig vård på adekvat nivå
Patienterna upplevde att allmänläkare endast fokuserar på aktuellt
hälsoproblem till skillnad från APN som beskrivs fokusera på patienten som person, både som individ och ur ett helhetsperspektiv.
Patienterna fann också att vården som gavs av APN var på rätt nivå
samt att det var enkelt att prata med APN.
Det oberoende forskarnätverket Cochrane har tittat på vad som händer
när sjuksköterskor ersätter läkare inom primärvården. Det handlar om
specialistsjuksköterskor som bland annat ställer diagnos, behandlar kroniska sjukdomar och ger hälsorådgivning. Totalt ingår 18 randomiserade
studier i utvärdering, varav en är gjord i Sverige. Det mesta av materialet
är dock hämtat från Storbritannien, USA, Nederländerna och Kanada.
Sammanställningen visar att vid kroniska och vid vissa akuta fysiska problem ger specialistsjuksköterskor lika bra, eller till och med bättre vård,
jämfört med läkare. Den visar också att besöken hos sjuksköterska är
något längre än hos läkare samt att det är något fler återbesök för dem
som träffar sjuksköterska. Däremot märks ingen skillnad när det gäller
antalet förskrivningar eller beställda prover.
1. Det här visar att sjuksköterskor förmodligen kan ge lika bra eller
bättre vård jämfört med primärvårdsläkare. Det är mycket positiva
nyheter, för då kan läkarna ägna mer tid till att fokusera på komplicerade fall, säger Miranda Laurant, huvudförfattare till Cochrane
Review, i ett pressmeddelande.
Forskarna har inte tittat på om upplägget innebär några stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Dock ansågs sannolikheten stor för att det
över tid skulle innebära lägre kostnader.117

Den svenska studien118 visar på gott resultat vad gäller samtliga ovan
nämnda teman. Studien är liten till sin omfattning men ger ändå en
fingervisning mot att en APN kan ge lika bra vård eller bättre än en
allmänläkare vilket stämmer väl överens med internationella studiers
resultat på området.119

117
118
119

Dagens medicin, publicerad: 2018-08-03, Annika Carpman.
Se not 97 ovan.
Se not 96 ovan.

168

SOU 2018:77

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

Vad skiljer en avancerad specialistsjuksköterska
från en specialistsjuksköterska?
Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) har både specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård och avancerade specialistsjuksköterskor (Nurse Practitioner) inom kirurgisk vård i verksamheten. Utredningen har valt att i det följande beskriva skillnaden
mellan dessa yrkesroller utifrån Akademiska sjukhuset i Uppsalas
modell för respektive yrke.
Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) på UAS
De avancerade kliniska specialistsjuksköterskorna (AKS)120 har genomgått utbildning på Linköpings universitet och har efter fullgjorda kursfordringar erhållit en Medicine masterexamen i omvårdnad (Master of Medical Science in Nursing). Utbildningen som inte
längre ges, genomfördes enligt internationella rekommendationer
och forskningsresultat och har internationellt en integrerad hög klinisk kompetens. Uppdraget på kliniken består av avdelningsarbete
samt interna och externa uppdrag. Helgtjänstgöring ingår med undantag för storhelger. Placering sker på olika kirurgavdelningar enligt ett roterande schema på nio plus tre månaders perioder.
Delegering
AKS erhåller personlig delegering gällande ordination och undersökning, utökad dokumentation i patientjournalen och ordination av läkemedel. Delegationen specificeras i bilaga ”Personlig delegering”.121
Ansvar
Organisatoriskt hör AKS till en vårdavdelning med fokus på avdelningsarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska och samt övriga yrkesprofessioner.

120

Utredningens benämning på avancerade specialistsjuksköterskor är avancerad klinisk specialistsjuksköterska förkortad AKS.
121
Se bilaga 6.
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AKS ansvarar för att det bedrivs holistisk personcentrerad vård
där både omvårdnad och medicinsk vård integreras i samtliga bedömningar och åtgärder.
AKS har ett specifikt ansvar för att främja kontinuitet, samtala
och informera patienter och närstående. Hon eller han ansvarar även
för vårdplanering, samordning av resurser och konsulter för patienter med komplexa omvårdnadsbehov och eller långvarig sjukhusvistelse. Detta består främst i att identifiera nämnda patienter och deras
närstående och genomförande av omvårdnadsrond för desamma.
Ansvaret omfattar även utskrivningsplanering inklusive samtal
och information till patienter och närstående inför hemgång i syfte
att förbättra vårdkvaliteten för patienterna samt optimera utnyttjande av resurser och vårdplatser på avdelningen. AKS finns även tillgänglig på avdelningen för bedömningar, frågeställningar och ordinationer som uppkommer när läkare inte finns på plats. Vidare är
AKS ett stöd till sjuksköterskor i samband med patienters mer komplexa vårdbehov speciellt vid överflyttning till avdelningen från
annan enhet.
AKS ansvarar för att ge handledning och stöd samt undervisar
avdelningens medarbetare inom olika yrkesprofessioner för att
bland annat stärka teamarbetet. AKS verkar också för interprofessionellt samarbete.
AKS ansvarar självständigt för kliniskt beslutsfattande utifrån patientens hälsohistoria, kliniska status samt diagnostisk information.
AKS planerar och implementerar diagnostiska strategier och terapeutiska åtgärder genom att självständigt identifiera patientens medicinska vårdbehov, omvårdnadsbehov och vårdnivå.
Detta innefattar även ordination av följande:
• Läkemedel
• Infusioner och blodprodukter
• Nutritionsbehandling
• Röntgenundersökningar
• Laboratorieundersökningar
• Konsultationer
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Samt utvärdering och tolkning av följande:
• Patientens kliniska status
• Läkemedelsbehandling
• Infusionsbehandling
• Nutritionsbehandling
• Röntgenundersökningar
• Laboratorieundersökningar
• Remissvar.
Generellt
Vid placering på kirurgakutvårdsavdelning (KAVA) deltar AKS vid
kirurgens morgonmöte för läkare samt röntgenrond. Vid placering på
specifika avdelningar deltar AKS vid dessas möten. AKS deltar även
vid arbetsplatsmöten och informationsmöten på den avledning där de
är placerad samt under respektive avdelnings utbildningsdagar.
AKS uppdrag internt och externt122
AKS medverkar i och bedriver fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbeten inom omvårdnad och omvårdnadsforskning med klinisk relevans för verksamhetsområdet. De informerar om arbetet vid
olika möten och konferenser både internt och externt. En AKS är
ansvarig för ett förbättringsprojekt per år. AKS ansvarar även självständigt för specifik fortbildning och handledning på kliniken. AKS
har även utbildningsuppdrag inom vårdutbildning exempelvis specialistsjuksköterskeprogrammet mot kirurgisk vård. Detta sker utifrån planering med ansvarig avdelningschef och klinisk lektor. AKS
bidrar, självständigt och i samverkan med berörda, till att sprida kunskap om den nya yrkesrollen inom kliniken, inom sjukhuset och vid
nationella forum och konferenser. AKS ansvarar för sin egen fortbildning och kompetensutveckling och ingår i nätverksarbete på nationell nivå efter samråd med ansvarig avdelningschef.
122

Specificeras i särskild plan.
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Uppföljning
Uppföljning av kompetens, kompetensutveckling, ansvarsområden,
omfattning av interna och externa uppdrag samt arbetets innehåll
sker vid det årliga medarbetarsamtalet med ansvarig avdelningschef.
Lön sätts av ansvarig avdelningschef i samråd med övriga avdelningschefer inom verksamhetsområde.
Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård
med specifikt uppdrag och arbetsbeskrivning
Till skillnad från en AKS verkar en specialistsjuksköterska med specifikt uppdrag inom kirurgi för att utveckla och driva kvalitetsarbeten och evidensbaserad omvårdnad. Sköterskan stöttar sjuksköterskor och undersköterskor i omvårdnadsarbetet för att säkerställa
god omvårdnad för patienterna samt identifierar brister inom enheten och diskuterar med avdelningschef hur bristerna ska gå åtgärdas och av vem. Specialistsjuksköterskan arbetar självständigt inom
generella områden123 inom enheten hon eller han arbetar även mot
andra enheter. Specialistsjuksköterskan representerar verksamhetsområdet och driver frågor gentemot sjukhuset och övriga enheter
samt samarbetar med andra specialistsjuksköterskor inom kirurgiområdet för att uppnå bästa möjliga resultat.
Specialistsjuksköterskans uppdrag
Specialistsjuksköterskan har ett specifikt uppdrag utifrån en personlig och skriftlig arbetsbeskrivning från respektive avdelningschef.
Arbetsuppgifterna som är specificerade är både generella och individuella utifrån respektive enhets behov. Specialistsjuksköterskans
arbete utvärderas fortlöpande tillsammans med ansvarig avdelningschef. Arbetsbeskrivningen utvärderas årligen och kan revideras efter
direktiv från avdelningschef.

123

Se nedan under rubriken Generella arbetsuppgifter.
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Generella arbetsuppgifter
• Ansvarar för patientsäkerhetsarbete utifrån SKL:s åtgärdspaket
mot fall och fallskador, central ven kateter (CVK), postoperativa
sårinfektioner, nutrition, urinvägsinfektioner och trycksår.
• Evidensbaserad kvalitetsutveckling inom omvårdnadsområdet
genom att driva kvalitetsutvecklingsprojekt utifrån bland annat
patientenkäter.
• Deltar i enhetens avvikelsehantering på enheten. Följer upp dessa
tillsammans med avdelningschef och återkopplar till personalen.
Identifierar brister som lett till avvikelser för att förhindra upprepning. Sammanställer avvikelser varje kvartal och presenterar
dessa för personalen.
• Ansvarar tillsammans med avdelningschef för att enhetens PM är
aktuella, reviderade och om möjligt evidensbaserade.
• Leder arbetsgrupper, håller utbildning och informerar enhetens
personal avseende specialistsjuksköterskans ansvarsområde.
Sammanfattande kommentarer
Skillnaden mellan en specialistsjuksköterska och en AKS består i att
specialistsjuksköterskans ansvar omfattar omvården inom vald specialitet och AKS ansvar utsträcker sig till att även omfatta medicinska arbetsuppgifter som vanligtvis är läkares ansvar. AKS ansvarar
för kontinuitet och en helhetssyn av patienten och utgör således en
förlängning av både omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret som hjälper till att täppa till glappet mellan sluten vård och öppen
vård och operation och avdelning. Vilket många patienter vittnar om
som ett problem inom vården.124 Med detta är det inte sagt att specialistsjuksköterskor inte kommer att behövs i framtiden. Tvärtom
kommer specialistsjuksköterskorna enligt utredningens uppfattning
att även fortsättningsvis stå för volymen beträffande kunskapen inom
de olika specialiteterna.
Nedanstående tabell sammanfattar de primära skillnaderna mellan en Avancerad klinisk specialist (AKS) och en specialistsjuksköterska.
124

Vårdanalys, rapport 2016 och 2017.

173

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Hur har den nya yrkesrollen mottagits av övriga yrkesutövare?
Införandet av en ny yrkesroll i form av en avancerad klinisk specialistsjuksköterska gjordes i huvudsak för att öka kvaliteten i den patientnära vården. Den nya rollen har medfört ett nytt yrkesområde
för sjuksköterskor. I nedan avsnitt beskrivs utifrån en studie gjord av
forskare vid Uppsala universitet och Linköpings universitet hur den
nya yrkesrollen har tagits emot av övriga yrkesutövare i vården.125
Vikten av teamarbete betonas som en framgångsfaktor för en patientsäker vård. Däremot finns en rad utmaningar förknippade med
arbete i team. De traditionella hierarkiska strukturerna i vården där
sjuksköterskan anses vara underställd läkare har visat sig hindra sjuksköterskan från att ta del av relevant information för yrkesutövningen. Om teamarbetet ska vara framgångsrikt krävs att invanda
strukturer utmanas och att teamet som helhet fokuserar på samarbete och att professionerna inte konkurrerar sinsemellan. Enligt studien kan en bra introduktion av AKS leda till att hon eller han inspirerar och stöttar sjuksköterskor i det kliniska arbetet, bidra till ökat
125

Andregård, A-C. Jangland, E. (2014). The tortuous journey of introducing the Nurse Practitioner as a new member of the healthcare team: a meta-synthesis (10.1111/scs. 12120).
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samarbete och understödja ökad evidensbaserad vård. En väl fungerande AKS utgör även ett stöd för läkare och är även i högre grad
närvarande på avdelningen än vad en läkare är.
AKS har introducerats i flertalet länder. I vissa fall fanns till att
börja med vissa problem kring samarbete i teamet. Detta berodde till
stor del på oklara roller i teamet. Införandet av AKS i redan existerande team har bidragit till frågor om vilken roll AKS ska ha och
vilka effekterna blir i samarbetet med olika professioner i vården.
Generellt kan sägas att AKS introduktion i vårdteamet utgörs av
olika faser. I den initiala fasen fanns enligt studien, en oro hos AKS
att inte klara av arbetet och en skepticism från andra i teamet. Betydelsen av en mentor var stor. Fas två utgjordes av arbete med att
definiera och erövra rollen och vad den ska bestå i. Fast tre bestod
av att implementera den nya rollen i verksamheten. En viktig framgångsfaktor var att tydligt definiera AKS roll och uppgifter samt att
skapa förtroendefulla relationer mellan AKS och övriga i teamet. I
de fall rollen inte hade definierats i tillräcklig utsträckning kunde det
uppstå en negativ uppfattning av AKS. Läkare upplevde att AKS
borde vara mer medicinskt orienterade och sjuksköterskor att de
borde ha mer fokus på omvårdnad. Äldre sjuksköterskor kände sig
ofta hotade och oroade över sin roll i teamet i förhållande till rollen
för AKS. Främst genom oro över att deras kunskap inte längre skulle
behövas genom AKS intåg och övertagande av avancerade uppgifter
som de tidigare utfört.
Positiva effekter av införandet av AKS var bland annat en ökad
tillit mellan läkare och sjuksköterskor. När AKS samarbetade med
yngre läkare uppstod även en förbättrad kommunikation och båda
parter upplevde att de kunde lära sig av varandra. AKS stöttade också
sjuksköterskor i verksamheten i hög grad eftersom hon eller han
fanns på plats i frånvaro av läkare. Sjuksköterskor upplevde även att
AKS bidrog till och stöttade sjuksköterskornas ökade kunskapsinhämtning och till att bedriva en vård med högre patientsäkerhet.
AKS utgjorde spindeln i nätet på avdelningen genom att förena och
utgöra sambandet mellan medicin och omvårdnad men kunde även
vara en resurs för sjuksköterskor och nya läkare samt utgöra en kontinuitet i vården.
Slutsatser är enligt studien att introduktionen av AKS initialt var
svårt och att tid behövs för alla i teamet för att anpassa sig till den
nya rollen. Även läkare och sjuksköterskor hade olika uppfattning
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om AKS roll. Frågan bland läkare uppstod om AKS skulle ses som
en ny medicinsk assistent eller läkare under utbildning. Efter en tid
upphörde dock dessa diskussioner och både läkare och sjuksköterskor var införstådda med AKS roll. AKS fungerade som en viktig
brobyggare mellan de två områdena medicin och omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde även att AKS kunde stärka deras roll och göra
deras röst hörd. Initialt upplevde vissa läkare att AKS utgjorde ett
hot mot deras yrkesutövning. Men efter den första tidens oro hade
lagt sig blev resultatet av införandet av AKS att teamet hade förtroende och acceptans för den nya rollen vilket ökade samarbetet inom
teamet.126
Some doctors felt relieved of some of their duties by the NP, but the
biggest advantage was that NP focused on duties that had not previously been performed satisfactorily.

4.5.24

Hälso- och sjukvårdshuvudmännen127
som ansvariga för sjuksköterskors specialisering?

Utredningen har i enlighet med direktiven i uppdrag att analysera
och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen, förkortade huvudmännen, har för att ta ett större ansvar för
sjuksköterskors specialisering. I detta sammanhang innefattas även
vårdgivare i egenskap av huvudman.
Specialistsjuksköterskeutbildningen är historiskt sett en väl utredd utbildning och diskussionen om huvudmannaskapet har tidvis
varit aktuell128. Ett exempel är att landstingsfullmäktige i Stockholm
läns landsting (SLL) uppdrog åt landstingsstyrelsen att i samverkan
med SKL se över förutsättningarna och möjligheterna för att ta över
ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen. Se landstingsstyrelsens förslag till beslut.129

126

Andregård, A-C. Jangland, E. (2014). The tortuous journey of introducing the Nurse Practitioner as a new member of the healthcare team: a meta-synthesis (10.1111/scs. 12120).
127
Med huvudman avses enligt 2 kap. 2 § HSL det landsting eller den kommun som enligt
lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård.
128
Bland annat i Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område, SOU 1996:138
och Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen, Högskoleverket 2010.
129
Landstingsstyrelsens förslag till beslut, Motion 2015:2 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om
införande av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.
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Förslaget fick dock kritik från flera håll. Bland annat betonade
Vårdförbundet vikten av att ansvaret för examination av specialistsjuksköterskor fortsatt ligger på högskolor och universitet för att på
så sätt säkerställa den akademiska kvaliteten. Det moderata landstingsrådet Peter Carpelan bekräftar att han lyssnat på professionen
och tagit till sig deras argument och därför valt att inte gå vidare med
förslaget.130 Detta bekräftades även vid ett möte mellan utredningen
och Peter Carpelan.
Utredningen har identifierat följande konsekvenser om huvudmännen
skulle överta ansvaret för sjuksköterskors specialisering:
• Vetenskaplig förankring minskar om utbildningen inte är en examen i högskolan.
• Studentens eget val omöjliggörs genom att sjuksköterskors specialisering endast möjliggörs genom anställning hos hälso- och
sjukvårdshuvudmännen.
• Möjligheter till förbättringskunskap131 kan ifrågasättas.
• Internationalisering och transparens minskar.
Jämförelse med läkarnas motsvarighet till specialisering
Det har av olika intressenter till utredningen framförts önskemål om
att sjuksköterskors specialisering bör utformas på samma sätt som
gäller för läkares specialiseringstjänstgöring.
I betänkandet Ny behörighetsutredning på hälso- och sjukvårdens
område (SOU 1996:138) görs en jämförelse mellan läkares och sjuksköterskors specialisering. I utredningen görs bedömningen att
sjuksköterskors utbildning vilade på skolpraktik till skillnad från läkares utbildning som utgjordes av praktisk utövning inom tjänsten.
Med detta som grund valde nämnda utredning att föreslå att sjuksköterskors specialisering inte skulle ske efter samma mönster som
läkarnas.
Över tid har professionernas likheter och skillnader avseende
specialisering diskuterats och det har vid ett flertal gånger ifrågasatts
130
131

Vårdfokus, publiceringsdatum 18 januari 2017.
Kunskap relaterad till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
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varför inte sjuksköterskors specialisering i likhet med läkarna kan ske
inom ramen för en tjänst med huvudmännen som ansvarig för utbildningen. Utredningen menar att en viktig skillnad som sällan nämns
är att läkarutbildningen är en utbildning på avancerad nivå med en
omfattning om 330 högskolepoäng, vilket innebär att en legitimerad
läkare har en bredare vetenskaplig grund än sjuksköterskor genom
att en del av specialiseringen sker redan i högskolan. Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå vilket betyder sjuksköterskorna efter tre års grundutbildning inte har samma
förutsättningar att tillgodogöra sig specialisering på samma sätt som
läkarna. Om sjuksköterskors specialisering sker i högskolan som i dag,
ges specialistsjuksköterskan en bredare vetenskaplig grund som i sin
tur ger honom eller henne de verktyg som behövs för att kunna identifiera, tillgodogöra sig och tillämpa ny vetenskaplig kunskap, enligt
utredningens mening. Detta är nödvändigt för att i det kliniska
arbetet säkerställa vårdens utveckling utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. Specialistsjuksköterskan får i och med sin specialisering
en förståelse av vikten att aldrig betrakta utbildningen som den sista
pusselbiten när det gäller det egna kunskapsinhämtandet. Eftersom
vårdens utveckling är i ständig förändring är det viktigt att specialistsjuksköterskan fortsatt följer kunskapsutvecklingen för att patienten ska säkerställas en god och säker vård.
4.5.25

Bakgrund till att staten övertog ansvaret
för de medellånga vårdutbildningarna

I avsnittet redogörs för historiken i frågan om förändrat huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna.
Förarbeten som ligger till grund för övertagandet
Underlaget till sammanställningen som följer är hämtad från propositionen (2000/01:71).132
I samband med högskolereformen den 1 juli 1977 (H77) kom de
vårdhögskoleutbildningar som landstingen var huvudmän för att betecknas som de så kallade medellånga vårdutbildningarna, i jämfö132

Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar.
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relse med de kortare gymnasieutbildningarna och de långa högskoleutbildningarna till bland annat läkare och tandläkare. Till dessa
medellånga vårdutbildningar räknades med dagens benämningar
utbildningar till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska, sjuksköterska med specialistkompetens och tandhygienist samt yrken
inom social omsorg.
Frågan om ett förstatligande av landstingens vårdutbildningar
hade debatterats alltsedan betänkandet Högskolan133 som lades fram
av 1968 års utbildningsutredning (U68). I propositionen (1975:9)134
framhöll regeringen att det fanns skäl för ett enhetligt, och då i första
hand statligt huvudmannaskap för vårdutbildningarna, genom att
detta skulle främja en helhetssyn på den grundläggande högskoleutbildningen. Huvudmannaskapet behövde dock ses i ett vidare perspektiv än enbart högskolans och flera faktorer ansågs inverka på
möjligheten för ett statligt huvudmannaskap. Hit hörde till exempel
frågor som rörde avgränsningen mellan kommunernas och landstingens verksamhetsområden, fördelningen mellan stat och kommun
av det ekonomiska ansvaret för skilda slag av offentlig verksamhet,
liksom de kommunala vårdutbildningarnas kopplingar till gymnasieskolan och sjukvården. Ett fortsatt kommunalt huvudmannaskap
ansågs dock inte innebära att vårdutbildningarna enbart skulle planeras
utifrån enskilda landstingskommunala behov utan att samma mål som
för den statliga högskolan skulle gälla även i ett regionalt perspektiv.
I propositionen (1976/77:59)135 framhölls återigen att ett enhetligt huvudmannaskap skulle främja en helhetssyn på den grundläggande högskoleutbildningen. Frågan ansågs dock behöva utredas ytterligare innan regeringen var beredd att besluta om ändring av huvudmannaskapet.
I samband med beslutet av H77 tillsatte regeringen en kommitté
Vård 77136 som i sitt betänkande137 lämnade förslag till en ny organisation för de medellånga vårdutbildningarna. Regeringen behandlade

133
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detta i propositionen (1978/78:197)138. Riksdagen fattade beslut i december 1979.139 Ledningen av och ansvaret för den kommunala högskolan blev då en uppgift för framför allt styrelserna för de olika
landstingen. I Göteborg och Malmö fick kommunerna motsvarande
ansvar. I Stockholm fanns dessutom, och finns fortfarande, tre fristående sjuksköterskeskolor med egna styrelser som kom att underställas beslut i Stockholms läns landsting. Landstingen inrättade
vårdhögskolor för sin högskoleutbildning. Några vårdhögskolor
ändrade sedan namnet till hälsohögskolor.
Vård 77 gjorde inte någon genomlysning av huvudmannaskapsfrågan varför regeringen tillsatte en särskild kommitté, Huvudmannaskapskommittén.140 Kommittén lade i januari 1981 fram sitt betänkande Enhetligt huvudmannaskap för högskolan – Förstatligande
av de medellånga vårdutbildningarna.141 Regeringen behandlade huvudmannaskapsfrågan i propositionen om kommunal högskoleutbildning m.m. (1981/82:89) och tog där fasta på resonemang såväl i
Vård 77 som i Huvudmannaskapskommittén att både ett enhetligt
landstingskommunalt och ett enhetligt statligt huvudmannaskap var
fullt genomförbart. Därmed blev alternativens ekonomiska konsekvenser av avgörande betydelse. Enligt Huvudmannaskapskommitténs beräkning skulle den totala kostnadsöverföringen uppgå till drygt
300 miljoner kronor, vilket enligt kommitténs bedömning skulle
vara statsfinansiellt neutralt. Denna uppfattning delades inte av
regeringen som ansåg att det av statsfinansiella skäl inte var möjligt
att genomföra kommitténs förslag att överföra de kommunala högskoleutbildningarna till staten. Detta blev också riksdagens beslut.142
I propositionen (1981/82:89) föreslogs dock en rad andra genomgripande organisatoriska förändringar för den landstingskommunala högskoleutbildningen inom vårdsektorn. Förslag lämnades
om ny studieorganisation, nytt statsbidragssystem, ny beslutsordning för dimensionering och lokalisering, Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) som ny central myndighet och en ny central
antagningsnämnd inrättad av Landstingsförbundet liksom övergång
till en ny tjänsteorganisation för den kommunala högskolan. Den
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nya organisationen trädde i kraft den 1 juli 1982 och den nya tjänsteorganisationen den 1 juli 1983.
Vårdhögskolornas situation aktualiserades åter i samband med
högskoleutredningens betänkande Frihet – Ansvar – Kompetens:
Grundutbildningens villkor i högskolan.143 Utredningen uppmärksammade vårdhögskolornas situation och med anledning härav fick
en arbetsgrupp inom utredningen till uppgift att särskilt studera
vårdhögskolorna. Arbetsgruppen avlämnade i februari 1990 en delrapport – Vårdhögskolornas situation144 i vilken det påpekades att
landstingens vårdhögskolor intar en särställning inom Sveriges högskoleorganisation, vilket till stora delar ansågs hänga samman med
huvudmannaskapet. Enligt arbetsgruppens redovisning utgjorde vårdhögskolorna en heterogen grupp där det fanns avsevärda skillnader
beträffande kunskapssyn, kompetens, studieorganisation och inte
minst i fråga om resurser mellan olika huvudmän och olika högskolor.
Rapporten pekade på att den högskolereform som genomfördes
1977 startade en process som lade grunden till en radikal förändring
av villkoren för vårdutbildningarna, vilket lett till en förändringsprocess som knappast någon annan sektor inom högskolan genomgått.
Rapporten gav upphov till intensiva diskussioner kring vårdhögskoleutbildningarnas situation. En rad övriga rapporter och utredningar
presenterades därefter och bland annat kan nämnas Statskontorets
översyn av statsbidraget till vårdhögskolorna145, Landstingsförbundets utredning om vårdhögskolornas organisation och styrformer146,
UHÄ:s översyn av Vårdhögskolornas organisation och innehåll147
samt Landstingsförbundets skrivelse hösten 1991148 där förbundet
redogjorde för pågående åtgärder när det gällde styrelseformer för
vårdhögskolorna, landstingens insatser beträffande forskningsanknytning, förstärkning av handledarfunktionen inom klinisk praktik m.m.
Riksdagens utbildningsutskott har vid flera tillfällen149 kommit
till slutsatsen att principiella skäl talar för ett statligt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna men att det statsfinansiella
läget inte har gjort detta möjligt.
143
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Vid riksmötet 1990/91 begärde riksdagen emellertid att huvudmannaskapsfrågan för vårdhögskoleutbildningarna återigen skulle
utredas.150 Med anledning härav tillkallades en särskild utredare med
uppdrag att undersöka möjligheterna att överföra vårdhögskolorna
till statligt huvudmannaskap.151 Utredaren lade i februari 1993 fram
sitt betänkande Vårdhögskolor-Kvalitet-Utveckling-Huvudmannaskap.152 Utredaren ansåg att det fanns skäl att överföra vissa delar av
utbildningarna till statligt huvudmannaskap för att därigenom uppnå
ett mer rationellt utnyttjande av utbildningsresurserna, kunna utveckla sambandet mellan utbildning och forskning samt att generellt
stärka vårdhögskoleutbildningarnas ställning.
Propositionen (1992/93:1)153 låg till grund för den högskolelag
(1992:1434) och högskoleförordning (1993:100) som trädde i kraft
den 1 juli 1993 och som gav universitet och högskolor ändrade planeringsförutsättningar. Högskolans allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer avskaffades och generella examina på olika nivåer
infördes. De allmänna utbildningslinjerna ersattes av en examensordning för yrkesexamina för de yrken som hade särskilda behörighetskrav. Detta innebar också att flera av utbildningarna förlängdes.
Ett nytt ersättningssystem baserat på helårsstudenter och helårsprestationer infördes från och med budgetåret 1993/94.
I utredningen Den ljusnande framtid är vård154, föreslås att huvudmannaskapet för landstingskommunala vårdutbildningar inom
högskolan i sin helhet överförs till staten senast 2001. Huvudmannaskapet överfördes till staten den 1 januari 2002.155
Skälen till förslaget att överföra huvudmannaskapet till staten
Skillnader i reglering
Skillnaden mellan reglering med högskolan respektive hälso- och
sjukvårdshuvudmännen som ansvariga för sjuksköterskors specialistutbildning var flera. För studenterna gällde exempelvis att de inte
hade rätt att vara representerade i styrelsen i landstinget men väl i
150
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beslutande organ som behandlade utbildningen. I högskolan har studenter rätt att vara representerade i styrelsen. Även anställningsstrukturen skiljde sig åt mellan högskolan och landstinget genom att
landstinget inte fick anställa lärare som professorer och jämförbara
läraranställningar saknades. De landstingskommunala vårdhögskolorna
saknade i motsats till högskolan fasta forskningsresurser och de fick
inte bedriva forskarutbildning. Skillnader i fråga om tilldelning av
resurser utgjordes av att till skillnad från högskolan där staten
tilldelar resurser för utförda prestationer upp till ett takbelopp beräknades landstingets kostnader för utbildning av Statistiska centralbyrån (SCB) som en schablonkostnad baserad på helårsstudenter.
Vårdhögskoleutbildningarnas kvalitet behövde stärkas
Vårdhögskoleutbildningarnas kvalitet ansågs behöva höjas.156 Regeringen anförde i propositionen att det borde skapas samarbetsformer
med universitet och högskolor för att garantera kvaliteten, mångfalden och den akademiska anknytningen i vårdhögskoleutbildningarna. Regeringen ansåg även att vårdhögskolornas kontaktvägar till
den statliga forskningsorganisationen behövde stärkas.
För att åstadkomma detta ingicks avtal mellan staten och berörda
landsting. En utgångpunkt var att avtalen inte fick innebära några
kostnadsökningar för parterna. En modell med ett kommunalt beställaransvar där landstinget köper utbildning av den statliga högskolan utformades. Avtalen reglerade bland annat övertagande av
personal från landsting till högskola, frågor som rörde studenter som
antagits till utbildning, ersättning för lokaler och utrustning, ersättningsnivåer för helårsstudenter och helårsprestationer, med mera.
Den kliniska praktiken inom utbildningen var antingen inräknad i
det totala beloppet eller ”utan kostnad tillhandahållen”. Avtalen innebar att högskolan anordnade vårdhögskoleutbildningar på uppdrag av ett eller två landsting men innebar inte att huvudmannaskapet för utbildningarna fördes över till staten.
Erfarenheterna vid de vårdhögskolor som överflyttades till statliga högskolor var positiva. Vårdhögskolorna integrerades succesivt
i den statliga högskolan och samverkan etablerades mellan olika ut-
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bildningsprogram. Intresset att tillvarata vårdhögskolornas erfarenheter var stor bland de statliga högskolorna och antalet disputerade
lärare inom vårdhögskoleutbildningarna ökade markant. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderades regeringen att överväga
hanteringen av de landsting som önskade ingå avtal samt att ta ställning till vad som skulle ske med vårdhögskoleutbildningen när huvuddelen av landstingen träffade avtal med högskolan.
Högskoleverkets utvärdering av vårdhögskoleutbildningar 1996
I december 1994 gav regeringen dåvarande Kanslersämbetet i uppdrag att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna. Uppdraget var
ett led i statsmakternas ambitioner att uppnå ökad kvalitet och bättre
forskningsanknytning i vårdhögskoleutbildningarna. Uppdraget omfattade dels utbildningen vid vårdhögskolorna och dels de statliga
sjukgymnastutbildningarna. Sammanlagt 113 utbildningsprogram. Syftet var att ge underlag för regeringens senare bedömning av lärosätenas
rätt att utfärda examina.
Utvärderingsuppdraget redovisades till regeringen i april 1996 i
rapporten Vårdutbildningar i högskolan – en utvärdering.157 Högskoleverket konstaterade i rapporten att utvecklingen av de medellånga vårdutbildningarna hade intensifierats under de senaste åren.
Av de granskade 113 utbildningsprogrammen bedömdes 69 uppfylla
Högskoleverkets kvalitetskriterier medan 44 program inte ansågs
uppfylla dessa kriterier.
Resultatet av Högskoleverkets granskningar ledde till en massiv
satsning på att utveckla de olika utbildningsprogrammen liksom på
att öka lärarkompetensen. Forskarutbildningen av lärare intensifierades och andelen lektorer ökade markant. I avvaktan på effekterna
av dessa utvecklingssatsningar gjordes inga ställningstaganden beträffande lärosätenas rätt att utfärda examina. I augusti 1996 fick
Högskoleverket i uppdrag att bland annat beakta om tillräckligt utrymme givits i utbildningarna åt förmedlande av yrkeskunnande och
yrkeskompetens. I rapporten Högskoleutbildningar inom vård och
omsorg – En utredning158 redovisas bland annat att utbildningarnas
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teoretiska och tillämpade kliniska delar bör ömsesidigt kunna stärka
varandra genom större integration.
Hösten 1998 initierade Högskoleverket en uppföljande utvärdering av vård- och omsorgsutbildningarna som genomfördes under
1999. Flertalet landsting hade då genom avtal överlåtit utbildningsuppdrag till den statliga högskolan och vårdhögskoleutbildningarna
hade börjat etableras i den statliga högskolemiljön. Den uppföljande
utvärderingen omfattade nio yrkesexamina och vid en jämförelse
från föregående utvärdering visade att de vårdhögskoleutbildningar
som uppfyllde Högskoleverkets kvalitetskriterier hade ökat från
60 procent till 90 procent på tre år.

4.6

Hälso- och sjukvårdsförordningen

Regeringen har enligt 8 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) förkortad HSF, bemyndigat Socialstyrelsen att meddela
ytterligare föreskrifter som behövs för att verkställigheten av 5 kap.
4 § HSL. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och en handbok159 för hur föreskrifterna bör tillämpas dock inte med stöd av
nämnda bemyndigande. Socialstyrelsens föreskrifter samt handbok
berörs närmare i avsnitt 4.7.24 samt diskuteras i avsnitt 9.2.

4.7

Patientsäkerhetslagen

4.7.1

1 kap. Inledande bestämmelser

Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar enligt
1 kap. 1 § till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. Vilket vårdgivaren ytterst
ansvarar för.160 Enligt kapitlets 2 och 3 §§ definieras hälso- och sjukvård som den verksamhet som bland annat omfattas av HSL och med
vårdgivare menas statlig myndighet, landsting och kommun i fråga
om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller
kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild
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näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Begreppet hälsooch sjukvårdspersonal definieras i 1 kap. 4 §.
”Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag
a) Den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården,
b) personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar
och som medverkar i hälso- och sjukvården av patienter,
c) den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder
en legitimerad yrkesutövare,
d) apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller
lämnar råd och upplysningar,
e) personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar, och
f) personal vid larmcentral och sjukvårdsinrådgivning som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande.”
4.7.2

Förarbeten till 1 kap. 4 § PSL

Av förarbetena161 till PSL framgår att paragrafen i 1 kap. 4 § i huvudsak motsvarar i 1 kap. 4 § i lagen om yrkesverksamhet inom hälsooch sjukvårdens område (1998:531) förkortad LYHS.162
Av propositionen Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (prop. 1993/94:14)163 framgår följande. De yrkesgrupper
som erhållit legitimation för arbete inom hälso- och sjukvårdens område bör, i den utsträckning de har hälso- och sjukvårdsuppgifter,
liksom hittills omfattas av åliggandelagens164 bestämmelser oavsett
om de arbetar i offentlig eller privat regi. Detta innebär att även legitimerade yrkesutövare som arbetar utanför den traditionella hälsooch sjukvårdsorganisationen omfattas av bestämmelserna. Exempelvis psykologer inom skolans elevråd och kriminalvården. Om en
person med legitimation arbetar med uppgifter av annat slag än
161
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hälso- och sjukvård ska åliggadelagen inte tillämpas. Även personer
som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av en legitimerad befattningshavare bör omfattas.
Det framgår vidare att enligt dåvarande bestämmelser omfattades
all personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter
som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd av tillsynslagen.165 Det gjordes således ingen åtskillnad mellan om personalen arbetade med uppgifter
hänförliga till undersökning, vård eller behandling eller med olika
servicefunktioner såsom matlagning, städning, trädgårdsarbete eller
underhållsarbete av teknisk art. Däremot omfattades inte personer
som mera tillfälligt utför till exempel reparations- och underhållsarbeten på en vårdinrättning. Att personal vid sjukhus och andra inrättningar, som fullgör direkta eller indirekta uppgifter inom området individinriktad patientvård eller åligganden med nära anknytning
härtill, omfattades av åliggandelagens bestämmelser ansågs som
självklart. Samtidigt som det framgår en viss tveksamhet beträffande
arbetsuppgifter av annan karaktär exempelvis städning. Det ansågs
inte rimligt att dessa tillsammans med trädgårdsarbetare och hantverkare som arbetar inom en vårdinrättning ska omfattas av hälsooch sjukvårdspersonalens åligganden och således heller inte betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal. Av detta framgår att till exempel undersköterskor är att anse som hälso- och sjukvårdspersonal.
Det understryks även att icke medicinsk personal omfattas av bestämmelsen i den utsträckning den har att fullgöra indirekta patientuppgifter. Med indirekta patientuppgifter avses här åtgärder som inte
är direkt riktade till patienter men som den medicinskt behandlande
personalen är beroende av vid behandlingen av vid behandlingen av
patienter. Det kan till exempel gälla inställning av dialysmaskiner och
röntgenapparater. Det innebär att den medicin-tekniska personalen
samt sjukhusfysiker som har sådana arbetsuppgifter som i mycket hög
grad sammanhänger med den medicinska behandlingen även är att anse
som hälso- och sjukvårdspersonal.

165
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2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.

Kapitel 2 föreskriver i 1 § att den som avser att bedriva verksamhet
som omfattas av IVO:s tillsyn166 enligt PSL ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. IVO ska
även enligt 4 § föra ett automatiserat register över verksamheter som
anmälts till myndigheten.
4.7.4

3 kap. Vårdgivarnas skyldighet att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Kapitel 3 reglerar vårdgivarnas ansvar för att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Av 1 § framgår att vårdgivaren ska planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till kravet på
att god vård ges i enlighet med HSL. Vårdgivaren ska enligt 2 och
3 §§ vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador167 och utreda händelser som har medfört eller
hade kunnat leda till en vårdskada. Vårdgivaren ska även ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet (4 §). Enligt 5, 6 och 7 §§ är vårdgivaren även skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Sådan anmälan ska göras omgående efter
det att händelsen inträffat. Vårdgivaren ska också i enlighet med 8 §
informera patienten som drabbats av en vårdskada.168 Av 9 § framgår
att vårdgivaren är skyldig att dokumentera hur det organisatoriska

166

Av 7 kap. 1 § PSL framgår att Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet över
hälso- och sjukvården.
167
1 kap. 5 § PSL ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården.”
168
Anmälningsplikten avser följande.
1. Att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. Vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska
inträffa igen.
3. Vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
4. Patientnämndens skyldighet att hantera klagomål enligt 2 § första stycket lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren,
5. Möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap.
10 §, och
6. Möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.
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ansvaret är fördelat inom verksamheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 11 § meddela föreskrifter om patientsäkerhetsarbetet.
4.7.5

Förarbeten till 3 kap. PSL

Av förarbetena till PSL framgår att bestämmelserna i 3 kap. 1–4 §§
är nya i förhållande till LYHS169, föregångaren till PSL. Genom
paragraferna fastställs för första gången att det är vårdgivaren som
ansvarar för att kraven på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att upprätthålla kraven på god vård. Det innebär att vårdgivaren ska ha en fastställd plan
med en beskrivning av vilka åtgärder som avses vidtas. Vårdgivaren
ansvarar också för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
vårdskador.170 Det ska ske dels genom en utredningsskyldighet för
det fall det inträffar en vårdskada eller en händelse som skulle ha
kunnat medföra en vårdskada dels genom att utredningens syfte är
att klarlägga vad som hänt så att vårdgivaren får ett underlag som kan
ligga till grund för förbättringsåtgärder. Bestämmelsen i 4 § ålägger
vårdgivarna att på olika sätt engagera patienter och närstående till
dessa i patientsäkerhetsarbetet.
Bestämmelsen i 3 kap. 8 § som för övrigt inte har någon motsvarighet i LYHS171 innehåller från och med den 1 januari 2018 två nya
punkter gällande vårdgivares ansvar för hantering av patienters klagomål och patientnämnders uppgift att fungera som ett stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården genom att Patientskadenämnden172
ska hjälpa patienter att föra fram klagomål och att få sina klagomål
besvarade av vårdgivaren. Bestämmelsens femte punkt hänvisar till
möjligheten at anmäla klagomål till IVO enligt 7 kap. 10 § PSL, där
det framgår att IVO efter anmälan ska pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal. Anmälan får göras av den patient
det gäller eller, om patienten inte kan anmäla saken, en närstående
till honom eller henne. Av propositionen Ett mer ändamålsenligt
169

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område.
Se not 157.
Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
172
Bestämmelserna om rätt till patientskadeersättning och om Patientskadenämnden finns i
patientskadelagen (1996:779).
170
171
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klagomålssystem i hälso- och sjukvården (prop. 2016/17:122) som
behandlar de nya punkterna173 framgår vidare att bestämmelsen i
7 kap. 11 § fått ett nytt innehåll som innebär en inskränkning för
patienters möjlighet att få sitt klagomål utrett av IVO, se avsnitt 3.7.5.7 gällande 7 kap. PSL.
Vårdgivarens dokumentationsskyldighet avseende hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten framgår av 3 kap.
9 § PSL. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att tillsynsmyndigheten samt även andra i verksamheten än den direkt berörda personalen kan få kännedom om hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet
är fördelat. Vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och
sjukvårdslagen upprätthålls. Det betyder bland annat att vårdgivaren
ska se till att de som arbetar i verksamheten har rätt kompetens för
sina arbetsuppgifter och att de i övrigt fullgör sina åligganden på korrekt sätt. I vårdgivarens ansvar ligger att se till att eventuella brister
i kunskap eller kompetens hos personalen åtgärdas genom lämplig
fortbildning.174
Skälen för regeringens förslag (2009/10:210, s, 85 f.)
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, och tandvårdslagen (1985:125), förkortad TvL, finns bestämmelser om att
hälso- och sjukvården respektive tandvården ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på en god vård och tandvård. Lagarna innehåller
också bestämmelser om att kvaliteten i verksamheterna systematiskt
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Gemensamt för dessa bestämmelser är emellertid att de är mycket allmänt hållna. Det framgår inte vad vårdgivaren ska göra för att uppnå en hög patientsäkerhet
i verksamheten. Det finns heller inte några direkta sanktionsmöjligheter knutna till bestämmelserna. De sanktionsmöjligheter som
finns när det gäller vårdgivare som inte uppfyller kraven på god vård
eller god säkerhet är bestämmelserna i 6 kap. 13 och 15–17 §§ lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
(LYHS). Dessa reglerar möjligheten för Socialstyrelsen att förelägga
vårdgivare att avhjälpa missförhållanden (13 §) och att under vissa
omständigheter helt eller delvis förbjuda en verksamhet (15–17 §§).
Det är dock oklart om bestämmelserna är möjliga att tillämpa bara
173
174

Prop. 2016/17:122. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, s. 113.
Propositionen 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn.
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på den grunden att vårdgivaren saknar ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I varje fall torde 16 § förutsätta att det föreligger en
konkret fara för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet. I stort
sett samtliga övriga bestämmelser i LYHS tar sikte på enskilda
yrkesutövare och det är också bestämmelserna i denna lag som
aktualiseras när Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska utreda anmälningar mot hälso- och sjukvården. Regeringen anser att det finns skäl att i lag ange vad vårdgivarna ska göra för att leva upp till kraven på att vården ska vara
säker för patienterna. En motsvarande reglering beträffande ledningens ansvar för att den verksamhet som bedrivs är säker finns
sedan länge på bland annat arbetsmiljöområdet. Regeringens uppfattning är att bestämmelserna bör föras in i ett kapitel om vårdgivarens
ansvar och skyldigheter i den föreslagna patientsäkerhetslagen
eftersom man då får en samlad reglering av de bestämmelser som
direkt syftar till att säkerställa hög patientsäkerhet. För att leda
komplexa verksamheter som hälso- och sjukvård och tandvård så att
de uppfyller HSL:s och TvL:s krav på god vård krävs för det första
systematisk planering, ledning och kontroll av att verksamheten
bedrivs på avsett sätt. Att vårdgivaren regelbundet följer upp verksamhetens planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder är
enligt regeringen av stor betydelse, men inte tillräckligt. Vårdgivaren
måste för det andra fortlöpande undersöka vilka risker som finns i
verksamheten samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
undanröja riskerna eller, om det inte går, hålla dem under kontroll.
Detta ställer krav på ett system för insamling av iakttagelser och
information om risker. Hur vårdgivaren ska organisera detta system
bör ankomma på vårdgivaren själv att avgöra. Att vårdgivaren enbart
förlitar sig på information om avvikelser som hälso- och sjukvårdspersonalen enligt nuvarande 2 kap. 4 § LYHS är skyldiga att rapportera bör dock inte anses tillräckligt för att vårdgivare ska anses ha
fullgjort det åliggande som följer av bestämmelserna. Det finns många
andra sätt att inhämta information med betydelse för patientsäkerhetsarbetet, exempelvis intervjuer med eller enkäter till patienter och
regelbundna observationer av vårdverksamheten för att t.ex. mäta
följsamhet till fastställda rutiner. Likaså bör i patientsäkerhetsarbetet
ingå att ta del av och beakta ärenden som behandlats i patientnämnder,
hos Socialstyrelsen och av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Detta för att överväga om liknande händelser skulle
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kunna inträffa i den egna verksamheten. Vid bedömning av huruvida
vårdgivare uppfyller sin skyldighet enligt bestämmelserna bör hänsyn
tas till verksamhetens karaktär. Vissa verksamheter är mer riskfyllda
än andra, varför högre krav kan ställas på att vårdgivare i sådana verksamheter har ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete än i verksamheter
där riskerna är få och konsekvenserna av negativa händelser är mindre
allvarliga. Kan vårdgivaren visa att det finns ett väl fungerande system
för att inhämta såväl intern som extern information om risker i den
typ av verksamhet som vårdgivaren bedriver och att informationen
används systematiskt och fortlöpande i patientsäkerhetsarbetet, bör
kravet anses vara uppfyllt.
4.7.6

4 kap. Behörighetsfrågor

Inledning
Syftet med behörighetslagstiftningen är att uppnå målet att vården
ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet
i vården och behandlingen, det vill säga att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Enligt förarbetena till patientsäkerhetslagens föregångare, LYHS175 är legitimations huvudfunktion att vara en garant för
patienterna att personalen har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som utgör en varudeklaration för personalens
kvalifikationer vilket också understryks i behörighetsutredningen.176
4.7.7

Legitimationskrav i förhållande
till närings- och yrkesfrihet

Enligt 2 kap. 20 § regeringsformen (RF)177 får begränsningar i rätten
att driva näring eller utöva yrke införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att gynna enbart vissa personer eller företag. Vad som utgör ett sådant intresse är inte närmare
preciserat i RF. I förarbetena till regleringen om näringsfrihet anges
att ställningstagandet till vad som är ett angeläget allmänt intresse
får göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses vara
acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Begränsningar i närings- och
175
176
177

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
SOU 2010:65 Kompetens och ansvar.
SOU 2014:1385.
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yrkesfriheten ska som huvudregel meddelas genom lag, men regeringen, och förvaltningsmyndighet, har möjlighet att meddela föreskrifter på området i den omfattning som riksdagen anger i lag. Inom
hälso- och sjukvården finns inget generellt förbud som begränsar
rätten att utöva yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Möjligheterna att fritt utöva sådan yrkesverksamhet är dock i verkligheten inskränkta på flera sätt. Exempel på detta är att endast
hälso- och sjukvårdspersonal som genomgått viss utbildning kan erhålla särskilda kompetensbevis i form av legitimation. Endast den
som har legitimation får använda den skyddade yrkestiteln.
4.7.8

Legitimation – skyddad yrkestitel,
ensamrätt till yrket, återkallelse

Kapitel 4 i PSL innehåller en tabell med de 21 legitimationsyrken
inom hälso- och sjukvården i Sverige samt vilken examen som leder
till respektive yrke. Till dessa hör barnmorska, röntgensjuksköterska
och sjuksköterska. Kapitlet innehåller också bestämmelser om ensamrätt till yrket, skyddad yrkestitel, specialistkompetens och behörig myndighet inom behörighetsområdet samt bestämmelser om bemyndiganden.
Av kapitlets 1 § första stycket framgår att den som har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket och enligt andra stycket får sådan legitimation
inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle
ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap., se avsnitt 4.8, om sökanden varit legitimerad. Regleringen innebär att den som har examensbevis som bland annat sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska efter ansökan hos Socialstyrelsen kan erhålla legitimation
i sitt yrke. Socialstyrelsen178 gör en sökning i belastningsregistret.
Någon utredning utöver detta görs inte inför utfärdandet av legitimation.
Enligt 4 kap. 3 § får beteckningen legitimerad endast användas av
den som meddelats legitimation i enlighet med detta kapitel. Ensamrätt att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och
tandläkare har enligt 4 kap. 4 § endast den som har legitimation för
178

Se 4 kap. 10 §.
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yrket eller som särskilt förordnats att utöva det. Sjuksköterskan saknar således ensamrätt att utöva yrket.
Av kapitlets 5 § framgår att en yrkestitel endast får användas av
den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring det vill säga ensamrätt till yrkestiteln. Innebörden
av denna ensamrätt är dock begränsad då enbart ett fåtal arbetsuppgifter är reglerade.179 Av 4 kap. 6 § framgår att den som saknar behörighet till sådan titel inte får använda en titel som kan förväxlas med
en sådan titel.
4.7.9

Specialistkompetens – skyddad yrkestitel

Enligt 4 kap. 8 § kan legitimerad läkare, sjukhusfysiker och tandläkare som har gått igenom viss vidareutbildning efter ansökan få
bevis om specialistkompetens. Endast den sjuksköterska som avlagt
specialistsjuksköterskeexamen får enligt fjärde kapitlet 9 § använda
motsvarande titel. Något specialistkompetensbevis utfärdas dock
inte för specialistsjuksköterskor.
Bevis om specialistkompetens kan inte återkallas och det finns
heller inte någon bestämmelse motsvarande 4 kap. 1 § andra stycket
om att specialistkompetens inte får meddelas.
Socialstyrelsen är enligt 4 kap. 10 § behörig myndighet att pröva
ansökningar om legitimation, särskilt förordnade att utöva yrke och
bevis om specialistkompetens.
4.7.10

Principer för legitimation inom hälso- och sjukvården

De grundläggande principerna för vilka yrken som bör omfattas av
reglering i form av legitimation inom hälso- och sjukvården har
behandlats i flera sammanhang. Kriterierna har använts vid bedömning av om krav på legitimation ska införas för redan befintliga
yrken. Dessa principer har betydelse för utredningen även i detta
sammanhang.
I förarbetena till lagen (1998:531) som framgår av propositionen
Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (prop.
1997/98:109)180 framhöll regeringen att rätten till legitimation ska
179
180

Se avsnitt 4.7.11.
Prop. 1997/98:109. Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, s. 79 ff.
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förbehållas sådana grupper som har en självständig yrkesfunktion
med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården och som inte i oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten. Hur mycket som ska krävas för att en
yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation ska enligt modellen
avgöras genom en sammanvägning av samtliga omständigheter, varvid kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningsnivå och internationella förhållanden ska beaktas vid bedömningen.
Patientsäkerhet
I nämnda proposition181 anförs att det grundläggande skälet till att
införa legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal är omsorgen om
patienternas säkerhet i vården. Varje förändring eller utvidgning av
bestämmelserna måste därför ha patienternas berättigade krav på säkerhet i vården som ledstjärna.
Yrkesrollens innehåll
Enligt propositionen Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (prop. 1997/98:109)182 är yrkesrollens innehåll väsentlig vid
övervägande kring om ett yrke ska omfattas av legitimationsbestämmelserna. En viss bredd i yrkesrollen bör krävas och yrkesrollen
måste även innefatta ett visst mått av självständighet. Det kan vara
frågan om att ställa diagnos och föranstalta om olika typer av behandlingar. Yrkesrollen bör också innefatta ett direkt patientansvar
med ansvar för diagnostiska och terapeutiska förfaranden. Vidare
bör det beaktas hur riskfyllt yrkesutövandet kan vara för den enskilde patienten. Vid bedömningen bör också tas hänsyn till om yrkesrollen innefattar egen förskrivnings-, remiss- och intygsrätt.

181
182

Prop. 1997/98:109, s. 78.
Ibid., s. 79.
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Utbildningens nivå
Utbildningens nivå, längd och innehåll samt den vetenskapliga förankringen är enligt ovan proposition183 ytterligare omständigheter
som är betydelsefulla vid bedömningen av om ett yrke ska vara legitimationsgrundande. Utbildningen bör vara väl definierad och leda
till ett särskilt yrke och det bör vara fråga om en förhållandevis kvalificerad utbildning. En omständighet som kan vara av betydelse är
om utbildningen avslutas med en särskilt reglerad yrkesexamen. När
det gäller tilläggsutbildningar kan det vara mindre relevant att karaktärisera en tilläggsfunktion som legitimationsgrundande om redan
grundutbildningen är legitimationsgrundande.
Internationella förhållanden
Internationella förhållanden kan enligt nämnda proposition184 medföra att yrkesverksamhet som i Sverige traditionellt sätt inte har gett
särskild yrkesbehörighet ändå bör omfattas av en reglering. Genom
medlemskapet i EU har Sverige åtagit sig att tillämpa regler om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis.185 I vissa fall kan det vara en
fördel för svenska medborgare med svensk utbildning som vill utöva
sitt yrke i ett annat medlemsland att yrket är reglerat186 i Sverige.
Sammanvägning av kriterier
Vad som krävs för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation
måste enligt nämnda proposition187avgöras genom en sammanvägning
av samtliga omständigheter där de redovisade kriterierna får utgöra
grunden för bedömningen och kriteriet patientsäkerhet ska väga tyngst.
183

Ibid., s. 79
Ibid.
185
Se avsnitt 4.3.
186
Med reglerat yrke avses enligt yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) artikel 3 följande. ”reglerat yrke: en eller flera former av yrkesverksamhet där det genom lagar och andra
författningar direkt eller indirekt krävs bestämda yrkeskvalifikationer för tillträde till eller
utövande av verksamheten eller någon form av denna; i synnerhet skall användandet av en
yrkestitel som genom bestämmelser i lagar och andra författningar enbart får användas av den
som innehar en viss yrkeskvalifikation utgöra en form av utövande. När första meningen inte
är tillämplig, skall ett sådant yrke som avses i punkt 2 betraktas som ett reglerat yrke.”
187
Prop. 1997/98:109 e. 80.
184
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Reglerade arbetsuppgifter

Att ett yrke är ett legitimationsyrke innebär inte per definition att
arbetsuppgifterna är reglerade och enbart får utföras av den som har
legitimation. Detta gäller även ensamrättsyrkena. Enbart ett fåtal arbetsuppgifter är reglerade och reserverade en viss yrkesgrupp. Vissa
uppgifter rörande förskrivning188 och administrering189 av läkemedel
är reglerade på så sätt att det krävs legitimation för visst yrke att utföra arbetsuppgiften. Det gäller exempelvis barnmorskor som efter
ansökan hos Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte190 och sjuksköterskor med särskild vidareutbildning och särskild tjänst som efter ansökan hos Socialstyrelsen
kan få rätt att förskriva läkemedel.191 Vidare får enbart en specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska eller mot hälsooch sjukvård för barn och ungdomar ordinera läkemedel för vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.192 För de flesta
arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården finns det dock inga regler om
vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens får utföra dem. Vårdgivaren ansvarar för att
planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till
kravet på god vård.
Vad menas med förskrivning, ordination
och administration av läkemedel?
Förskrivning
Med förskrivning förstås en läkemedelsordination som skrivs ut
elektroniskt eller på en receptblankett så att patienten kan hämta ut
det ordinerade läkemedlet på ett apotek.

188

Enligt 1 och 2 §§ i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för
sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
189
Se kapitel 7 och 8 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-Fs 2017:37) om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
190
SOSFS (1996:21) Rätt för barnmorskor att föreskriva läkemedel i födelsekontrollerande
syfte.
191
SOSFS (2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
192
Enligt 4 § i SOSFS (2001:16).
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Ordination
Att ordinera läkemedel är att bestämma vilket läkemedel en patient
behöver. Det vill säga ett beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som
är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och
sjukvårdsåtgärd.193 För att kunna ordinera läkemedel krävs det att
läkaren, tandläkaren eller sjuksköterskan har förskrivningsrätt. Det
vill säga rätt att bestämma vilket läkemedel en patient behöver. Ordinationen ska vara skriftlig. Läkemedel får ordineras muntligt till
patienter som behöver läkemedel omedelbart, ordinationen ska då
dokumenteras och signeras i efterhand av den som ordinerat läkemedlet. Om den läkare som har ordinerat läkemedlet och inte själv
kan dokumentera ordinationen ska en sjuksköterska göra det.
Ordination enligt generella direktiv
Läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. Vilket innebär att ordinationen gäller för alla patienter som har ett visst hälsotillstånd på en och samma vårdenhet, utan att en individuell ordination behövs. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får
bara ges till en patient efter att en sjuksköterska har gjort en bedömning av behovet. Ordinationer enligt generella direktiv ska ges restriktivt och omprövas regelbundet.
Administration
Med administrering av läkemedel förstås tillförsel av läkemedel till
kroppen det vill säga ge patienten det iordningsställda läkemedlet.
Att iordningställa ett läkemedel betyder färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.194 Detta kan ske genom läkemedel delas upp i doser eller görs i ordning för patienten på andra
sätt exempelvis genom att mäta upp flytande vätska och injektionsmedel. Att överlämna läkemedel betyder att läkemedel som ska tillföras patienten lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet.
193

3 kap. 1 §, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSFS 2017:37) om ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
194
3 kap. 1 §, HSLF 2017:37.
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Vem får utföra uppgiften?
Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får iordningställa, administrera
och överlämna läkemedel. Biomedicinska analytiker, tandhygienister,
röntgensjuksköterskor och de barnmorskor195 som inte är sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna
läkemedel inom sina respektive kompetensområden. Huvudregeln
är att den som iordningställt ett läkemedel också ansvarar för att ge
det till patienten. Någon annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har iordningställt läkemedlet får administrera eller
överlämna det om det är förenligt med en god och säker vård av
patienten. Det iordningställda läkemedlet ska då märkas.
4.7.12

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården?

Av Socialstyrelsens webbplats196 framgår att regelverken inom hälsooch sjukvården främst ställer krav på hur arbetsuppgifter ska utföras,
inte vem som utför dem. Generellt finns det få197 rättsliga hinder mot
att omfördela arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälsooch sjukvården.
4.7.13

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälsooch sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och
sjukvårdande åtgärder

Av femte kapitlets 1 § framgår att andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd
eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses
195

Enligt artikel 40 punkt 2 i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG), med hänvisning till
direktivets bilaga 5 punkt 5.5.1, är formella kvalifikationer som sjuksköterska med ansvar för
allmän hälso- och sjukvård ett alternativt krav som enligt punkten uppställs för att bli antagen
till barnmorskeutbildning. Detta innebär att i förekommande fall finns barnmorskor inom EU
som inte har en sjuksköterskeexamen som grund för sin barnmorskeexamen.
196
www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/nywebbplatssvararpavemsomfargoravadivardenocht
andvarden
197
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid
förskrivning av läkemedel, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37)
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården är två exempel på lagreglerade arbetsuppgifter.
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enligt 1 kap. 4 § PSL den som är legitimerad för ett yrke inom hälsooch sjukvården, den som biträder en legitimerad yrkesutövare samt
även annan personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar. Även personal utan legitimation, till exempel undersköterskor, vårdbiträden och i vissa fall vaktmästare räknas också som
hälso- och sjukvårdspersonal om de deltar i vården av en patient.
4.7.14

6 kap. Skyldigheter för hälsooch sjukvårdspersonal m.fl.

Av 6 kap. 1 och 2 §§ framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet samt att yrkesutövaren själv bär ansvaret för hur hon eller
han fullgör sina arbetsuppgifter. Det framgår vidare i 6 kap. 2 § andra
stycket att vårdgivarens ansvar inte inskränks av hälso- och sjukvårdens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs. Av 3 § paragrafen framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en
arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet
på en god och säker vård samt att den som delegerar uppgiften är
ansvarig för att den som mottager uppgiften har den kunskap som
krävs för uppgiften i fråga. Enligt kapitlets 4 § är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Vidare anges i 6 kap. 6 och 7 §§ att den som har ansvaret
för hälso- och sjukvården av en patient ska dels se till att patienten
och dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen
(2014:821) och dels medverka till att patienten ges möjlighet att välja
behandlingsalternativ respektive hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt 7 kap. 1 och 2 §§ patientlagen.
4.7.15

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 6 kap. 1 § PSL utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Av lagens förarbeten framgår att bestämmelsen motsvarar 2 kap. 1 §
i den tidigare gällande lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
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hälso- och sjukvårdens område, förkortad LYHS.198 Av propositionen Om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
(prop. 1978/79:220)199 framgår att personalen ska vinnlägga sig om
att i vården använda de kunskaper han eller hon fått under sin utbildning och den erfarenhet som samlats i hans eller hennes fack
samt att detta ger uttryck för samhällets ansvar för att personalen på
alla nivåer har den utbildning som behövs för att fylla kravet på sakkunskap. Av propositionen Åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården m.m. (prop. 1993/94:149) till lagen om åliggande för personal inom hälso- och sjukvårdens område200 framgår att det för
första gången slås fast att personalen ska bedriva vården i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, något som tidigare endast var praxis. I och med detta angavs i propositionen kravet
nu även formellt omfattar alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården vilket enligt propositionen innebär att personalen är skyldig
att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen meddelat angående vården i egenskap av central tillsynsmyndighet. Det innebär vidare att personalen måste följa utvecklingen inom sina respektive områden så att de vid varje tillfälle kan
ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet.
Av skälen till regeringens förslag till åliggandelagen framgår att
det är av pedagogiska skäl som det ska framgå av lagen att den riktar
sig till den som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och att
den preciserar det personliga ansvaret för hur vårduppgifterna utförs. Medan hälso- och sjukvårdslagen anger kraven på huvudmännen så anges kraven på den enskilde yrkesutövaren i den så kallade
åliggandelagen (1994:953) och numera i patientsäkerhetslagen
(6 kap. 1 och 2 §§). Principen att vården och behandlingen av patienter ska meddelas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet har hittills201 formellt gällt endast för läkare och tandläkare. Regeringen anser i propositionen till åliggandelagen202 att skälen till att
198

Förabeten till LYHS finns prop. 1978/79:220, s. 43 ff., prop. 1993/94:149, s. 63 ff. och
s. 118 och prop. 1997/98:109, s. 151.
199
Förslag till lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. l och prop.
1978/79:220, s. 44.
200
Lag (1994:953) om åliggande för personal inom hälso- och sjukvården och prop. 1993/94:149,
s. 118.
201
Lage (1994:953) om åliggande för personal inom hälso- och sjukvården trädde i kraft
1994-10-10.
202
Ibid.
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utvidga personalgruppen som ska omfattas av kravet på att utföra
sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, är att det inte bör vara begränsat till den rent medicinska verksamheten. Det bör också tillämpas på närliggande verksamheter i den mån det har betydelse för undersökningen, vården
eller behandlingen av en patient till exempel psykologisk vetenskap.
Vid beredningen av propositionen efterlystes ett klargörande av
vad som avses med uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen refererade till följande svar till en enskild läkare år
1976203 som stöd för sin uppfattning av begreppet.
Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga
utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självklart erfarenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att
metoden eventuellt accepteras efter erfarenheter vunna vid försök på
djur. I andra fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande
underlaget för att en behandlingsmetod accepteras medan det teoretiska
och/eller experimentella vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan
vara begränsade. I vissa fall har Socialstyrelsen utfärdat anvisningar till
ledning för medicinpersonalen i vissa konkreta situationer t. ex. angående hur vissa sjukdomstillstånd bör diagnosticeras eller behandlas. I de
fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet
på vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.

Regeringen menade204 att det är viktigt att personalen har klart för
sig vilka föreskrifter som reglerar deras arbetsuppgifter. I detta ingår
att följa bland annat föreskrifter av Socialstyrelsen och läkemedelsverket. Det är sålunda vars och ens skyldighet att följa de bestämmelser som reglerar de arbetsuppgifter man utför. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen informeras om eller får tillfälle att på egen
informera som sig om vilka regler som gäller.
Regeringen understryker vikten av att huvudmannen även uppmuntrar den enskilde individen att fördjupa sitt kunnande inom det
egna verksamhetsområdet.

203
204

Återfinns i Alternativmedicinska huvudbetänkandet (SOU 1989:60, s. 59).
Prop. 1993/94:149, s. 66.
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Personligt yrkesansvar

Vad som menas med bestämmelsen i 6 kap. 2 § PSL avseende det
personliga yrkesansvaret för hur arbetsuppgifterna utförs, framgår
av lagens förarbeten205 samt av förarbetena till LYHS då bestämmelsen motsvarar 2 kap. 5 § i LYHS.
Av förarbetena till LYHS206 följer att var och en som är verksam
inom hälso- och sjukvården, oavsett utbildning, yrke, ställning i organisationen eller anställningsförhållande, har ett personligt yrkesansvar. Paragrafen som är ny i LYHS kodifierar rådande praxis.
Nämligen att hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvaret för
hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Bestämmelsen utesluter inte att ansvar för ett visst fel kan läggas även på annan än den
som gjort sig skyldig till det omedelbara felet, till exempel en överordnad med ansvar för vårdrutinerna på en avdelning. Propositionen
Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (prop.
1993/94:149) understryker att bestämmelsen är särskilt viktig i en
situation då tillsynen av verksamheterna som sådana betonas. Detta
får nämligen inte uppfattas som att kraven på den enskilde yrkesutövaren och hans ansvar skulle ha minskat. Det egna yrkesansvaret
utvidgas i den mån nya arbetsuppgifter tillkommer. När sålunda den
enskilde utför uppgifter, som överförts till exempel genom delegering, utför han dessa under eget yrkesansvar. De som delegerat uppgifterna ansvarar i den situationen inte för uppgifternas fullgörande
men väl för sitt beslut att delegera dem. Detta innebär att han svarar
för sin bedömning att mottagaren skall kunna fullgöra dem. Den delegerades ansvar ökar givetvis, om den som fick uppgifterna uttrycker osäkerhet om sin förmåga att fullgöra dem.
Av patentsäkerhetslagens förarbeten207 framgår att 2 § andra
stycket även syftar till att förtydliga vårdgivarens ansvar för att
hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras och bedrivs i överensstämmelse med HSL:s krav på att vårdgivaren ansvarar för verksamheten.208 I detta ligger enligt nämnda proposition bland annat en
skyldighet att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vilket innebär att vårdgivaren ska
identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till
205

Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn, s. 206.
Prop. 1993/94:149 s. 66 f. och 119.
207
2009/10:210 s. 206.
208
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
206
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regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Vårdgivaren
har också ansvar för att instruktioner och rutiner är ändamålsenliga
och att dessa, liksom gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården efterlevs.
Lagrådet efterfrågade vad andra stycket har för betydelse för
straff- och skadeståndsansvaret men avsikten med bestämmelsen är
inte att ändra rådande ansvarsförhållanden (enligt ovan nämnda proposition).
Sammanfattande kommentarer beträffande
hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
Att personal utan legitimation såsom vårdbiträden och undersköterskor omfattas av begreppet hälso- och sjukvårdspersonal innebär
att dessa även har ett personligt ansvar för att utföra arbetsuppgifterna i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa yrkesgrupper har i bästa fall genomgått gymnasieskolans
vård- och omsorgsprogram, kommunal vuxenutbildning (komvux)
på gymnasial nivå med inriktning mot vård och omsorg eller motsvarande. Detta innebär att vårdbiträden och undersköterskor saknar högskoleutbildning som garant för att kunna tillgodogöra sig
kunskap med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.
Trots detta har både vårdbiträden och undersköterskor ett personligt ansvar för detta sker.
4.7.17

Delegering

I 3 §, PSL föreskrivs att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift endast om detta är förenligt med
kravet på god och säker vård samt att den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan är ansvarig för att denne har förutsättningar
för att fullgöra uppgiften. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 6 §
LYHS.209 Av förarbetena till denna lag framgår följande.210 De arbetsuppgifter som avses är medicinska arbetsuppgifter och delegering får ske endast när sådan åtgärd är förenlig med kravet på en god
och säker vård och inte står i strid med lag eller andra föreskrifter.
209
210

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Prop. 1993/94:149, s. 69 f. och s. 119.
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Enligt regeringens uppfattning måste delegering av medicinska
arbetsuppgifter äga rum i väl organiserade former och under vissa
bestämda förutsättningar. En av dessa är att en arbetsuppgift för att
vara delegerbar måste ligga inom den delegerandes kompetensområde. Den som delegerar en uppgift ska således själv vara formellt
kompetent för den uppgift som överlämnas. Han eller hon ska genom sin yrkesutbildning ha förvärvat de kunskaper och färdigheter
som krävs för att på ett adekvat och betryggande sätt kunna fullgöra
uppgiften. En andra förutsättning är att den som tar emot uppgiften
är reellt kompetent det vill säga verkligen har förutsättningar att fullgöra den. Med reell kompetens förstås således sådan kompetens som
den enskilde förvärvat vid sidan av den egentliga yrkesutbildningen,
till exempel genom praktisk yrkesverksamhet eller genom enskilda
kurser.
Delegering innebär således att överföra eller överlåta en arbetsuppgift till någon annan med reell kompetens för uppgiften. Delegering är inte tänkt användas för att lösa problem med personalbrist
eller av ekonomiska skäl.211 Vilket också framgår av bestämmelsen i
5 kap. 2 § HSL där det framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
Av Socialstyrelsens föreskrifter om delegering212 framgår att ett
delegeringsbeslut måste vara klart definierat det vill säga att det tydligt ska framgå vilka uppgifter som delegeringen avser samt under
vilka förutsättningar denna delegering är giltig. Ett beslut om delegering är personligt. Det avser således viss namngiven person och
inte en viss yrkeskategori. Den som genom delegeringsbeslut tilldelats en arbetsuppgift får i sin tur inte delegera uppgiften vidare till
någon annan person och heller inte för ersättare för personen till exempel en vikarie som ersatt den som delegeringsbeslutet omfattar.
Det innebär att delegeringsbeslutet är ett avtal mellan två parter som
endast gäller i förhållande till varandra det vill säga mellan den som
överlåtit en arbetsuppgift till någon och den som mottager en arbetsuppgift. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt, utfärdas för viss tid
och gälla under högst år och innehålla följande uppgifter.

211
212

SOFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Ibid.
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• Vilka arbetsuppgifter som delegerats.
• Vem som delegerat uppgiften.
• Till vem uppgiften delegerats.
• Tiden för delegationsbeslutets giltighet.
• Datum då beslutet fattades.
• Beslutet ska undertecknas av både den som delegerar en arbetsuppgift och den som mottar arbetsuppgiften genom delegeringen.
• Beslut ändrade delegeringar och om återkallelse av delegeringsbeslut ska också dokumenteras.
Det framgår även att det är viktigt att den som ska fatta beslut om
delegering är klar över att mottagaren är villig att mottaga arbetsuppgiften och att den som delegerar uppgiften har förvissat sig om
att mottagaren av arbetsuppgiften har förmåga att fullgöra den samt
att mottagaren även själv har den uppfattning om sin förmåga. Den
som delegerar en arbetsuppgift ansvarar för sin bedömning att uppgiftsmottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för uppgiften
och att denne därigenom kan fullgöra uppgiften på ett korrekt och
säkert sätt. Den som delegerat en uppgift ansvarar också för den
uppföljning som kan behövas för att säkerställa att mottagaren fullgör uppgiften på ett korrekt sätt. Huvudregeln är att överlåtande av
arbetsuppgift inte får ske mot någons vilja. I en akut situation kan
det dock bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering.
Lämnar den som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdare ska ta ställning om beslutet fortsatt
ska gälla. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla om uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Vilket också innebär att delegeringen inte är giltig när den delegerande sjuksköterskan inte är i
tjänst det vill säga när sjuksköterskan är ledig.213 Delegeringen överförs inte på dennes efterträdare. Beslutet gäller således bara mellan
de i avtalet namngivna personerna.

213

Författningshandbok 2017 För personal och hälso- och sjukvård, uppsats nummer nio Om
delegering, s. 22.
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”Lämnar … sin befattning …” gör man inte bara när man avslutar sin
anställning för gott, utan varje gång man går hem efter arbetstidens slut.
Då överlämnar man också ansvaret för patienten till sin efterträdare, och
det är han eller hon som då avgör som delegeringsbeslutet ska fortsätta
att gälla eller inte och som även tar över delegeringsansvaret. Om en
patients tillstånd förändras en timme efter det att man gått hem kan man
ju knappast fortfarande vara ansvarig för att ha delegerat en uppgift till
någon annan.
(Camilla Heise Löwgren, s. 23, Författningshandbok 2017).

Verksamhetschefen har i egenskap av ansvarig214 för respektive verksamhet ansvar för att beslut om delegering inom verksamheten är
förenliga med patientsäkerheten det vill säga att kraven på god vård
i enlighet med 5 kap. 1 § fortsatt är uppfyllt i och med delegeringen.
4.7.18

Ansvaret när patienter skadas

Utredningen anser att sjukvården är och kommer alltid att vara ett
omdiskuterat ämne eftersom det berör var och en i samhället, Området väcker starka känslor då alla medborgare har anknytning till
vården. Frågor om patientsäkerhet är ständigt aktuella och på senare
år har patientsäkerhet associerats med säkrare metoder och rutiner
för att på så vis undvika misstag. Ambitionen med säkrare system är
naturligtvis att det ska bli lättare att göra rätt och svårare att göra fel.
Att belysa misstagen som förorsakats är inte till för att peka ut enskilda yrkesutövare eller för att skrämma allmänheten utan identifieringen av felstegen ska vara till hjälp för att känna igen farorna.215
Personalen216 inom hälso- och sjukvården har ett lagfäst personligt ansvar för hur den fullgör sina arbetsuppgifter (6 kap. 2 § PSL).
Detta kallas det medicinska yrkesansvaret.217 Att varje person själv
är ansvarig för beslut, bedömningar och åtgärder som man gör inom
sitt kompetensområde motiveras av att samhället ska garantera en
bra hälso- och sjukvård218. Syftet med ansvaret är även att säkerställa
en hög patientsäkerhet och öka förtroendet för verksamheten. Vid
allvarligare fel eller misstag inom hälso- och sjukvården kan det även
214

4 kap. 2 § HSL.
Se bland annat 3 kap. 8 b § PSL.
Hälso- och sjukvårdspersonal är både de som innehar legitimation för ett yrke och den
personal som vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvården,1 kap 4 § PSL.
217
Nilheim och Leijonhuvud Patientsäkerhet, 2013 s. 245.
218
Prop. 1997/98:109, s. 49.
215
216
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bli fråga om straffrättslig prövning för den enskilde yrkesutövaren.
För att ett straffrättsligt ansvar ska inträda krävs att en handling begåtts med uppsåt, av oaktsamhet eller av underlåtenhet. Även de övriga brottsrekvisiteten måste självfallet vara uppfyllda, bland annat
att patienten ska ha orsakats en faktisk skada. Domstolen har dock
haft svårigheter att fastställa ett direkt orsakssamband mellan vårdpersonalens handling och vårdskada219 som orsakats.
4.7.19

Straffrättsligt ansvar för vårdpersonal

Vårdpersonal omfattas av straffrättsligt ansvar i Brottsbalken
(1962:700), då hälso- och sjukvårdspersonal inte skiljer sig från
andra människor vad gäller ansvar för brott. Vad som däremot utmärker hälso- och sjukvårdspersonalen är karaktären på arbetsuppgifterna och de risker som är knutna till dessa samt att det straffrättsliga ansvaret kan aktualiseras i samband med yrkesutövningen.
De brott som kan komma i fråga är dels oaktsamhetsbrotten; vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan och dels brott som begås med uppsåt;
dråp.220 Det finns olika åsikter beträffande straffansvar för hälso- och
sjukvårdspersonal, Lisa Nilheim och Madeleine Leijonhufvud anser
att det finns mycket som talar för att det ska gå att åtala vårdpersonal.221 Bland annat tilltron till rättsväsendets objektivitet och att alla
ska stå lika inför lagen.
Följande omständigheter har varit avgörande för straffrättsligt
ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal.
• Om vårdpersonalen handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Om vårdpersonalen hade kunnat upptäcka och förhindra handlingen genom noggrannhet.
• Om det funnits ett adekvat orsakssamband.

219

Se 2 kap. 5 § HSL.
Utredningen går inte igenom förfarandet som ligger till grund för att åtal väcks.
221
Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 240.
220
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Allmänna principer fastställer att straffrättsligt ansvar kan komma i
fråga vid underlåtelse om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Vid underlåtelse ska gärningsmannen befunnit
sig i garantställning, denna kan exempelvis fås genom innehav av viss
tjänst. Underlåtenhet ska ha lika högt straffvärde som handlingen.222
Rättsfall
I detta avsnitt beskrivs rättsfall som exemplifierar hur sjuksköterskans personliga yrkesansvar enlig 6 kap. 1 och 2 §§ PSL kan leda
till straffrättsligt ansvar. De två första målen, Dialysmålet och Barnmorskemålet, visar omständigheter som medfört straffrättsligt ansvar vid oaktsamt agerande och underlåtenhet att agera. Det tredje
rättsfallet, Kalmarfallet, visar vilka omständigheter som domstolen
tagit hänsyn till och vad som krävs för att ansvar enligt brottsbalken
ska inträda.
Mål nr 167/85, Dialysmålet.
Efter att flertalet patienter på regionsjukhuset i Linköping fått symtom i form av illamående, smärtor i rygg och buk samt kräkningar
uppdagades det att något var fel med en dialysanläggning. På grund
av att larmet till dialysanläggningen stängts av konstaterades det att
dialysaset enbart bestod av vanligt vatten. Detta orsakade tre patienters död och ytterligare tolv patienter utsattes för livsfara. En sjuksköterska, som tidigare under dagen hade slagit om strömbrytarna i
syfte att slå på larmen, hade i stället förorsakat att larmen stängts av.
Tingsrätten ansåg att sjuksköterskan, vid osäkerhet, haft möjlighet
att ta del av skriftliga instruktioner och dessutom skulle kunna ha
insett misstaget om hon gett handlingen nödvändig eftertanke. På
grund av detta bedömdes sjuksköterskans agerande som grovt oaktsamt. Tingsrätten dömde sjuksköterska till villkorlig dom för vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

222

Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 4 ff.
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NJA 1943 s. 522, Barnmorskemålet
En distriktsbarnmorska underlät att undersöka en gravid kvinna varpå både modern och barnet223 avled under förlossningen. Det konstaterades att dödsfallen hade kunnat undvikas om undersökningen
hade genomförts. Distriktsbarnmorskan dömdes för vållande till
annans död på grund av försummelsen.
NJA 2006 s. 228, Kalmarmålet
En allmän åklagare väckte åtal mot en sjuksköterska om vållande till
annans död då sköterskan av misstag blandat en tio gånger för stark
infusionslösning till ett spädbarn vilket orsakade barnets död. Frågan
i målet var om sjuksköterskan kunde anses straffrättsligt ansvarig för
att av oaktsamhet ha vållat barnets död. Sköterskan hade 25 års
erfarenhet av främst intensivvård och därmed vana att iordningsställa infusionslösningar. Däremot hade sjuksköterskan ingen vana
av att blanda infusionslösningar till barn. Detta borde därför ha påkallat särskild uppmärksamhet och noggrannhet från sjuksköterskans sida. Rätten ansåg att om sköterskan hade varit mer noggrann
och gjort en allmän rimlighetsbedömning hade felsteget och de svåra
konsekvenserna kunnat inses. Högsta domstolen fann även att det
funnits möjlighet för sköterskan att ta sig tid att kontrollera beräkningen för läkemedelsordinationen. Både tingsrätten och hovrätten
konstaterade att det fanns brister i sjukhusets rutiner men det var
inte en omständighet som inskränkte sjuksköterskans ansvar att
själv kontrollera att blandningen var korrekt. Med hänsyn till patienternas trygghet och förtroende för sjukvården ansågs sjuksköterskans handlande, vid en samlad bedömning, vara så klandervärt att det
innebar straffbar oaktsamhet och därför dömdes sjuksköterskan för
vållande till annans död.

223

Svensk Juristtidning 1945, s. 61.
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Sammanfattande kommentarer
Att genomföra en handling utan att ta hänsyn till riskerna är att vara
oaktsam.224 Sjukvården skulle dock inte kunna fungera om det skulle
vara otillåtet att ta risker. Frågan är vilket risktagande som samhället
kan tolerera.225 Det är viktigt att belysa att alla misstag i vården inte
är straffbara, utan enbart de misstag där själva handlingen är straffbar.226 Vid bedömningen av huruvida en handling är straffbar eller
inte tas särskild hänsyn till vad som är att anse som vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Personalens arbetsförhållanden och deras förutsättningar för att
ge säker vård måste uppmärksammas och hanteras av såväl vårdgivare som av lagstiftare.227 Dåliga arbetsförhållanden, till exempel
personalbrist, överbelastning av patienter eller oriktig journaldokumentation kan leda till att misstag begås. Det är inte alltid vårdpersonalen som orsakar misstagen utan de kan vara en följd av eventuella brister inom verksamheten. Något som vårdgivaren kan dölja är
organisatoriska brister på grund av risk för kritik och mediabevakning. Att dölja dessa kan medföra att den enskilde yrkesutövaren får
stå till svars vid allvarliga händelser utan att hänsyn tas till otillräckliga förutsättningar.228
Av propositionen till PSL229 framgår följande. Det är vårdgivarna
som efter genomförd risk- och händelseanalys har ansvaret för att de
åtgärder som analysen kan ge anledning till genomförs i verksamheten. Utgångspunkten är också att utredningen av tillbud och negativa händelser inte primärt ska fokusera på vem som har gjort vad
utan på vad som kan göras för att det inträffade inte ska inträffa igen.
Skulle en utredning emellertid ge vid handen att orsaken eller en av
orsakerna till det inträffade är att någon i verksamheten inte har fullgjort sina skyldigheter ankommer det på vårdgivaren att ta ställning
till vilken form av reaktion detta bör föranleda från vårdgivarens
224

”Straffansvar förutsätter att en handling har begåtts av antingen uppsåt eller oaktsamhet.
Begreppet oaktsamhet används synonymt med det latinska ordet culpa. Även vållande och
vårdslöshet kan användas för att beteckna oaktsamhet. Vid uppsåtliga brott handlar det om att
fastställa vad gärningsmannen har insett. Vid oaktsamhetsbrott är i stället frågan vad gärningsmannen borde ha insett.” (Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 247).
225
Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 247.
226
Gunnarsdotter, LT, 2014.
227
Ödegård (red), Patientsäkerhet, 2013, s. 597.
228
Ibid., s. 132.
229
Prop. 2009/10:210, s. 90.
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sida. Har ett brott begåtts bör en polisanmälan göras. Har exempelvis interna regler inte följts bör i första hand ett tillrättavisande ske
eller, om det inte bedöms vara verkningsfullt, arbetsrättsliga åtgärder
övervägas.
Enligt utredningens uppfattning230 åligger det vårdgivaren att
vidta de åtgärder som behövs för säkerställande av att god ska kunna
ges och därmed också ett säkerställande av patientsäkerheten. Detta
innefattar en skyldighet att tillse att de som arbetar i verksamheten
har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter samt att de i övrigt fullgör sina åligganden på ett korrekt sätt. I detta ligger också enligt utredningens bedömning ett ansvar för att se till att eventuella brister
i kunskap eller kompetens hos personalen åtgärdas genom lämplig
fortbildning.
4.7.20

7 kap. IVO:s tillsyn

IVO är enligt 7 kap. 1 § tillsynsmyndighet över både hälso- och sjukvården och dess personal. Av kapitlets 3 § framgår att tillsynen innebär granskning av att verksamheten och personalen uppfyller gällande krav och mål enligt lagar och föreskrifter samt att tillsynen
främst ska inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt lagens 3 kap. Enligt 7 kap. 4 § ska IVO inom ramen
för sin tillsyn lämna råd och vägledning, kontrollera att brister och
missförhållande avhjälps och informera och ge råd till allmänheten.
IVO ska enligt 7 kap. 6 § kontinuerligt samverka med patientnämnderna och systematiskt tillvarata information som patientnämnden
lämnar enligt 7 § lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården. Enligt 7 kap. 8 § ska IVO säkerställa att händelser
som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § PSL utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som
krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Enligt 3 kap. 5 § PSL
framgår att vårdgivaren är skyldig att till IVO anmäla händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada231.
IVO ska efter anmälan enligt 10 § pröva klagomål mot hälso- och
sjukvården och dess personal. Enligt 11 § begränsas IVO:s skyldighet att pröva patienters klagomål till att avses,
230
231

Utifrån 5 kap. 1, 2 och 4 §§ HSL.
1 kap. 5 § PSL.
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1. kroppslig eller psykiskt skada eller sjukdom som uppkommit i
samband med hälso- och sjukvård och som är bestående och inte
ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit,
2. tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård eller isolering enligt smittskyddslagen (2004:168) och
3. händelser i samband med hälso- och sjukvård som allvarligt och
på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.
IVO ska först förvissa sig om att berörd vårdgivare har fått möjlighet
att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 8 b § innan prövning får
ske. IVO får utreda patienters klagomål även om punkterna 1–3 inte
är uppfyllda. Bland myndighetens sanktionsmöjligheter återfinns i
7 kap. PSL föreläggande (20 och 24 §§) och förbud (26–28 §§) vilka
endast får användas när verksamheten inte uppfyller de krav som
framgår av lagar och andra föreskrifter. Av 7 kap. 24 § ska IVO förelägga vårdgivaren om denne inte fullgjort sina skyldigheter enligt
3 kap. PSL om det finns skäl att befara att underlåtenheten medför
fara för patientsäkerheten. Ett beslut om föreläggande får enligt bestämmelsen förenas med vite.
4.7.21

Patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210)

Regeringens förslag i propositionen Patientsäkerhet och tillsyn232 innebär att om en vårdgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. PSL
beträffande systematiskt patientsäkerhetsarbete och om det finns skäl
att befara att underlåtenheten medför fara för patientsäkerheten eller
säkerheten för andra, ska Socialstyrelsen som huvudregel utfärda ett
föreläggande med eventuellt vite för vårdgivaren att fullgöra sina skyldigheter.
Skälet till förslaget är följande.
Det åligger sedan lång tid tillbaka att bedriva ett systematiskt kvali tetsarbete och sedan år 2005 finns en myndighetsföreskrift (SOSFS
2005:12) som bl. a. ställer krav på att det i alla hälso- och sjukvårdsverksamheter ska finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
232

Prop. 2009/10:210. Patientsäkerhet och tillsyn, s. 140 ff.
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Patientsäkerhetsutredningen har funnit att många vårdgivare fortfarande inte uppfyller nämnda författningskrav. Utredningen ger vid handen
att det finns en osäkerhet beträffade vilka möjligheter Socialstyrelsen
har att ingripa mot vårdgivare som underlåter att uppfylla nämnda krav.

Regeringen konstaterar i nämnda proposition att de viktigaste faktorerna för ökad patientsäkerhet är att vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och pekar på att fler vårdgivare också
tar sitt ansvar men att det fortfarande finns de som inte har något
systematiskt arbete överhuvudtaget. Regeringen menar mot bakgrund
av att patienters liv och hälsa står på spel att det är angeläget att
samtliga vårdgivare tar sitt ansvar omgående och att ”det inte får ta
flera år och kräva påstötning efter påstötning från Socialstyrelsen.”
4.7.22

IVO:s tillsyn i praktiken

IVO:s uppgift233 är att granska om den enskilde får en god och säker
vård genom att granska hur vården utför sitt ansvar i förhållande till
hälso- och sjukvårdslagen.234 IVO granskar också vilka förutsättningar vårdgivarna har för att kunna leverera kvalitet och säkerhet.
Det innebär bland annat att personalen har rätt kompetens för sitt
uppdrag och om det finns ett systematiskt kvalitetsarbete på plats.
I rapporten Vad har IVO sett 2017?235 konstaterar IVO att iakttagelserna från årets tillsyn känns igen från tidigare år det vill säga
att problemen inom många områden kvarstår. De utmaningar som
fortfarande rör kompetensförsörjning och samverkan inom vården
är enligt IVO särskilt oroande eftersom det utsätter den enskilde för
risker. De brister som IVO särskilt vill lyfta rapporten är,
• Kompetensförsörjningen – det är svårt att behålla och rekrytera
personal med rätt kompetens inom vården.
• Samverkan med den enskilde i fokus – den enskilde får ta ett alltför stort ansvar för att samordna sina vårdinsatser.
• Den enskildes behov och önskemål – vården utformas inte alltid
med den enskilde i fokus.
233

7 kap 1 § PSL.
5 kap. 1 § HSL ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls.”
235
Vad har IVO sett 2017? De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2017.
234
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Sammanfattningsvis fastslår IVO att den absoluta majoriteten av
2017 års iakttagelser inom hälso- och sjukvården består av brister i
förhållande till kompetensförsörjningen. De konstaterar vidare att
bristen på personal med rätt kompetens, det vill säga kompetens som
krävs för de arbetsuppgifter som medarbetarna är satta att utföra,
leder till en rad olika konsekvenser som på olika sätt drabbar den
enskilde både direkt och indirekt. Det kan handla om felbehandlingar, brist på vårdplatser, utebliva uppföljningar, felplaceringar,
långa väntetider, en ansträngd arbetssituation för hälso- och sjukvårdspersonalen och så vidare.
Rapporten Varför händer det igen?236 grundar sig på en nationell
tillsyn av 30 vårdcentraler som IVO genomförde under 2016. Fokus
för tillsynen var primärvårdens systematiska förbättringsarbete. Tillsynen bedrevs utifrån frågor ställda till verksamheterna om hur förbättringsarbetet fungerar i praktiken och vilka förutsättningar de
anser sig behöva. IVO:s samlade bedömning av primärvårdstillsynen
var att vårdgivarna måste ta ett större ansvar för utvecklingen av och
förutsättningarna för det systematiska patientsäkerhetsarbetet, vilket sammanfattas i följande fem punkter.
1. Vårdgivaren på central nivå behöver ta ett större ansvar för hälsooch sjukvårdsverksamheten.
IVO anser att vårdgivarna centralt har en unik möjlighet att
överblicka verksamheten och kan därmed också analysera uppgifterna om avvikelser, klagomål och synpunkter från samtliga
verksamheter i organisationen vilket ger underlag för prioriteringar och förbättringsåtgärder. IVO anser också att vårdgivarna
i högre grad än i dag bör efterfråga resultat från verksamheternas förbättringsarbete och sprida detta vidare i organisationen. Annars riskerar arbetet med förbättringar att stanna där
förbättringarna gjorts och inte tas tillvara i övriga verksamheter.
2. Personalen behöver bli delaktig i högre utsträckning
IVO anger hög personalomsättning som särskilt skäl till att
ställa större krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete framför allt riskförebyggande arbete och arbete med egenkontroll,
för att säkerställa att patienterna får god säker vård.
3. Patientsäkerhetskulturen behöver stärkas
236

Varför händer det igen? Om patientsäkerhet i primärvården, 2017.
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Tillsynen har visat att personalen inom hälso- sjukvården upplever en känsla av att peka ut eller pekas ut vilket hämmar rapporteringsbenägenheten. Tidsbrist nämns som ett skäl till att
det brister i förbättringsarbetet något som IVO tolkar som att
ledningen i verksamheten inte lyckats att förmedla syftet med
arbetet. Vid stor personalbrist och hög personalomsättning
konstaterar IVO att ett välfungerande systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för att skapa en säker vård.
4. IVO anser att vårdgivarna behöver ökad kunskap och kompetens
i patientsäkerhetsarbete, analysmetodik och förbättringskunskap
Förbättringskunskap är en egen kompetens som innebär kunskap och färdigheter i att arbeta med system, förstå variation,
förändringspsykologi och pedagogik. Enligt IVO:s uppfattning
utgör kunskap om patientsäkerhet, kompetens i analysmetodik
och professionell kunskap grunden för ett välfungerande systematiskt förbättringsarbete.
5. Patienternas erfarenheter behöver tas tillvara
För att få en helhetssyn över verksamheten är det enligt IVO
nödvändigt ta tillvara på såväl personalens som patienternas erfarenheter.
IVO:s konklusion utifrån 2016 års tillsyn av primärvården är att de
flesta vårdgivare (som är inkluderad i aktuell tillsyn) behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet. Framför
allt måste arbetet ske mer planerat och systematiskt och det behövs
en tydligare koppling mellan vårdgivarnas ledningssystem och det
systematiska förbättringsarbetet samt att det integreras i den dagliga
verksamheten. Detta är sammantaget enligt IVO en förutsättning
för att patienter inte ska behöva drabbas av skador som hade kunnat
undvikas. De områden som IVO lyfte upp som särskilt angelägna att
utveckla var följande.
–

216

Avvikelser utreds – men åtgärder följs inte upp
Vårdgivarna följer bland annat inte upp vilken effekt vidtagna
åtgärder medfört och får därmed inte något svar på om åtgärderna resulterat i en säkrare vård. Det finns också en underrapportering av risker i flera verksamheter vilket medför att
analyser inte blir fullständiga och att möjligheten att lära av
brister går därmed förlorad.
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Egenkontroll sker när uppgifter efterfrågas
IVO har uppmärksammat att vårdgivarna endast utför egenkontroll som svar på efterfrågan av uppgifter från en extern
aktör exempelvis Folkhälsomyndigheten. IVO anser att utöver
detta förekommer egenkontroll bland vårdgivarna i mycket
begränsad omfattning.
Riskanalys kan behövas även vid mindre förändringar
Riskanalyser görs vid större förändringar. Vid mindre förändringar och vid ändrade arbetssätt är ovanligt bland vårdgivarna att risker fortlöpande analyseras.

Två tillsynsärenden
IVO har i tidigare tillsynsärenden uppmärksammat allvarliga brister
i förhållande till patienters säkerhet på akutvårdsmottagningar, förkortad akutmottagningen. Mot denna bakgrund valdes ett antal
akutvårdsmottagningar ut för granskning av patientsäkerheten för
de svårast sjuka patienterna där en läkare fattat beslut om att patienten ska läggas in på sjukhuset och patienten vårdas på akutmottagningen i väntan på plats på vårdavdelning. Syftet med tillsynen var
att granska hur vården och omsorgen säkerställs i övergången mellan
akutmottagning och sluten vård på akutsjukhusen. I det följande redogörs för två tillsynsärenden avseende dels akutmottagningen på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dels akutmottagningen
på Södersjukhuset AB i Stockholm.
4.7.22.1 Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Vid det oanmälda tillsynsbesöket den 9 mars 2017 intervjuades läkare, chefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Det framkom då
att patienter som ska läggas in på sjukhuset vårdas dagligen på akutmottagningen för att det saknas vårdplatser på sjukhuset. Det är inte
ovanligt att vistelsen på akutmottagningen uppgår till mer än ett
dygn innan patienten får en vårdplats. IVO uppmärksammade följande vid sitt tillsynsbesök.
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Patienter var i avvaktan på vårdplats på sjukhuset placerade i
korridorer utan larmanordning.
Vid inspektionen bedömde IVO att det generellt inte fanns någon
lugn plats på akutmottagningen. De allvarligast sjuka patienterna
som behövde övervakas placerades så att personalen kunde se dem
från ”disken”. Enligt personalens utsagor behöver korridorsplacerade patienter och deras anhöriga ropa på hjälp vid behov.
Vid IVO:s inspektion av lokalerna förekom många korridorsplacerade patienter som saknade säng och larmanordning. Britsarna utgjorde även ett hinder för att passera förbi i korridoren
med olika medicintekniska produkter som EKG och rullstolar
med mera. Sammantaget gjorde IVO bedömningen att patienternas behov av en lugn och trygg miljö inte kan mötas i en
korridor på en akutmottagning.
Behovet av mat, dryck, läkemedel och omvårdnad var inte tillgodosett i tillräcklig omfattning.
Att tillgodose patienternas behov av omvårdnad, mat, dryck och
läkemedelshantering beskrivs i intervjuerna med sjukvårdspersonalen som resurskrävande. Läkemedel som patienten, i vanliga
fall tar kontinuerligt, kan inte alltid administreras på grund av att
de inte ingår i akutmottagningens sortiment. Vid intervjuerna
beskrev personalen läkemedelsortimentet som begränsat och att
hämta läkemedel via olika slutenvårdsavdelningar är tidskrävande.
Patienter som legat kvar över natten får frukost men möjligheten
till mat i övrigt är begränsad.
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Karolinska universitetssjukhusets yttrande över IVO:s tillsynsprotokoll237 från den oanmälda inspektionen den 9 mars 2017.
Grundorsaken till långa vistelsetider på akutmottagningen efter inläggningsbeslutet är brist på disponibla vårdplatser inom sjukhuset vilket till
stor del är orsakat av bemanningssvårigheter. Vårdplatsbristen inom
andra delar av sjukhuset har även medfört att patienter vistas lång tid på
akutvårdsmottagningarna vilket begränsar möjligheterna för dessa avdelningar att ta in nya patienter.
(Yttrande från vårdgivaren).

I yttrandet till IVO framgår dock inte varför bemanningssvårigheter
uppstått och inte heller vilka åtgärder som har vidtagits och utvärdering av dessa åtgärder.
Av IVO:s första beslut den 29 december 2017 som svar på de
brister som uppmärksammades vid tillsynen den 9 mars 2017 framgår att vårdgivaren senast den 20 mars 2018 ska inkomma med redogörelse för de åtgärder som vidtagits utifrån de upptäckta bristerna.
Utifrån vårdgivarens redogörelse av hur bristerna åtgärdats gör IVO
ytterligare två tillsynsbesök på akutmottagningen (den 8 och
12 december 2017) och den 26 april 2018 avslutades ärendet utan
ytterligare åtgärder. Motiveringen till beslutet är att IVO sammantaget bedömer att vårdgivaren lever upp till sin skyldighet att planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på god vård upprätthålls enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
IVO konstaterar också i sitt beslut att vårdgivaren uppfyller sin skyldighet att bedriva egenkontroll och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med 5 kap. i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Stabsläge vid akutmottagningen
Den 7 mars 2018 försattes akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhus i stabsläge. Anledningen till stabsläget var att sjukhuset vid tillfället hade en beläggning på 112 procent samt att ett
antal patienter med inläggningsbeslut fått tillbringa natten på akutmottagningen. I praktiken innebär stabsläget att sjukhuset öppnar

237

Enligt punkterna ovan.
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upp fler vårdplatser än normalt, och i samråd med HR-avdelningen
ser över olika lösningar som lön, arbetstid och extrapersonal.238
Stockholms läns landsting skriver följande i ett pressmeddelande239 som publicerades 2018-03-07. Besöksantalet till akutmottagningarna varierar över veckan och när besökstoppar sammanfaller
med luckor i bemanningen blir trycket extra högt på de medarbetare
som är i tjänst. Statistiken visar att besöken minskar totalt sett på
akutmottagningarna men brist på vårdplatser på grund av svårigheter
att bemanna, tillsammans med svårigheter att skriva ut patienter till
den geriatriska vården har gjort att trycket ändå blivit högt. Den geriatriska vården har i sin tur patienter som väntar på att tas omhand
av den kommunala vården. Stabsläge innebär att nyckelfunktioner i
verksamheterna följer händelseutvecklingen och vid behov kan fatta
snabba beslut.
4.7.22.2 Södersjukhuset AB
Vid det oanmälda tillsynsbesöket den 9 mars 2017 observerades
lokaler och intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonalen hölls. Vid
intervjuerna framkom att patienternas behov av en god och säker
vård inte kan upprätthållas optimalt på akutmottagningen. Patienter
placeras i korridorer utan larmanordning i väntan på vårdplats, i vissa
fall längre än ett dygn. IVO bedömer att patienternas behov av en
trygg miljö inte kan tillgodoses. IVO bedömer även att behovet av
mat, dryck, läkemedel och omvårdnad inte kan tillgodoses fullständigt. IVO bedömer att vårdgivaren inte lever upp till sin skyldighet
att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder
till att kravet på god vård upprätthålls. IVO anser vidare att det
systematiska patientsäkerhetsarbetet enligt 5 kap. i socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, kan förbättras.

238
239

Läkartidningen 2018;115:E4FH.
Stockholms läns landsting Nyhet – hälsa och vård, publicerad 2018-03-07.
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I sitt beslut den 30 november 2017 skriver IVO att:
• Många patienter ligger i korridoren eller bås i väntan på vårdplats.
I korridoren finns ingen larmanordning, patienter och anhöriga får ropa på hjälp vid behov. Södersjukhusets korridorer är
trånga och framkomligheten är begränsad. Det finns generellt
inte någon lugn plats på akutmottagningen utan patienter placeras beroende på medicinisktillstånd och behov av lugn och
ro. Sammantaget bedömer IVO att patienternas behov av en
trygg miljö inte kan tillgodoses på akutmottagningen.
• IVO bedömer att behov av mat, dryck, läkemedel och omvårdnad inte kan tillgodoses fullständigt.
Flera i personalen som IVO intervjuade framförde en känsla av
otillräcklighet eftersom det är svårt att hinna med omvårdnaden av patienterna på akutmottagningen. Matsortimentet är
begränsat och det går i princip bara att erbjuda smörgås och
näringsdrycker. Akutmottagningen har främst sådana läkemedel
som behövs i en akut situation. Läkemedel som patienten i
vanliga fall tar kontinuerligt, kan inte alltid administreras på
grund av de inte ingår i akutmottagningens sortiment. Det
förekommer att vissa ordinerade mediciner uteblir trots personalens försök att införskaffa de läkemedel som behövs.
Av vårdgivarens yttrande över IVO:s kritik framgår att den största
orsaken till att patienter med inläggningsbeslut får vänta på vårdplats
är brist på öppna bemannade vårdplatser. Vid tillfället hade Södersjukhuset cirka sjuttio stängda vårdplatser, vilket utgör cirka tio procent av sjukhusets samtliga vårdplatser. Orsaken till detta är framför allt brist på sjuksköterskor.
IVO beslutade den 30 november 2017 att vårdgivaren ska inkomma med redogörelser för vilka åtgärder som har vidtagits senast
den 20 mars 2018. Efter att Södersjukhusets redogörelse av vidtagna
åtgärder genomförde IVO en ytterligare inspektion på akutmottagningen den 17 april 2018.
IVO har ännu inte fattat något beslut i ärendet.240

240

Den sista handlingen i ärendet är diarieförd 2018-05-31.
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Stabsläge vid akutmottagningen
Den 13 mars 2018 försattes Södersjukhuset i stabsläge. Stockholms
läns landsting anger i ett pressmeddelande att orsaken till stabsläget
var extrem belastning på akutmottagningen dygnen innan, vårdplatserna räckte inte till. Sjukhuset kunde inte bemanna så många vårdplatser som behövdes och många patienter väntade också på plats i
den geriatriska vården. Väntan på vårdplats var längre än vanligt med
resultatet att många patienter som behövde vidare vård först var
tvungen att vänta på akutens observationsenhet och i korridorer.
4.7.23

Patientlagen

Patientlagen (2014:821) syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamheten genom att
bland annat främja patientens integritet och delaktighet och säkerställa att patienten får del av den information som är av vikt för
honom eller henne utifrån exempelvis hälsotillstånd, behandlingsalternativ, risker och komplikationer och förväntat vård- och behandlingsförlopp samt eftervård. Lagen understryker även att hälso- och
sjukvården ska vara lättillgänglig för patienten.
4.7.24

Socialstyrelsens föreskrifter

Se även avsnitt 4.5.8–4.5.10 om vårdgivarens ansvar för kompetensförsörjningen och krav på ledningssystem.
Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem är bindande regler
och de allmänna råden innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Enligt 3 kap. 1 och 2 §§ framgår att
vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett ledningssystem för
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera,
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leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten.
Vårdgivaren ska även enligt 3 kap. 3 § ange, hur uppgifterna som
ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten, är fördelade i verksamheten. Av 4 kap. 4 § framgår
vidare att vårdgivaren ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning.
Enligt 5 kap. 2 § ska vårdgivaren utöva egenkontroll som ska göras
med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren
ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Till bestämmelsen hör även
ett antal allmänna råd som bland annat anger att egenkontrollen kan
innefatta undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder
hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.
Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) om ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter (SOSFS 2005:5)
preciserades att vårdgivaren skulle utarbeta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet innehållandes rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. I 4 kap. 3 § ställdes det krav på
vårdgivaren säkerställa att ledningssystemet skulle innehålla följande
beträffande personalens kompetens och kompetensutveckling:
• Rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som
krävs för att utföra arbetsuppgiften,
• rutiner som anger personalens ansvar och befogenheter, och
• planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Krav på att ledningssystemet ska innehålla rutiner för personalens
kompetens och kompetensutveckling saknas i nu gällande föreskrifter (SOSFS 2011:9).
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Socialstyrelsens handbok241
Av Socialstyrelsens handbok som utgår från myndighetens föreskrifter (2011:9) framgår ett allmänt hållet resonemang om behovet
av att planera för personalförsörjning och kompetensutveckling.
Handbokens syfte är att ge stöd till vårdgivaren och är en rekommendation som inte har någon juridiskt bindande verkan.

241

Socialstyrelsens handbok (SOSFS 2011:9) för tillämpning och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete.
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Villkor och förutsättningar
för högre utbildning
– nulägesbeskrivning

I detta kapitel redogörs för bestämmelser, villkor och förutsättningar som gäller för den högre utbildningen. Kapitlet syftar till att
ge en inramning till det sammanhang som högskolan utgör för de
frågor om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälsooch sjukvårdsutbildningar som ingår i utredningens uppdrag.

5.1

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå

5.1.1

Inledande fakta om högskolesektorn

Högskolesektorn är den största statliga verksamheten i Sverige med
drygt 75 000 anställda och över 400 000 studenter på heltid eller
deltid. Verksamheten vid universitet och högskolor uppgick år 2017
till 70,9 miljarder kronor, vilket innebär att högskolesektorn stod
för 1,5 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Staten finansierar merparten av högskolans verksamhet, närmare 80 procent, men
betydande resurser kommer även från olika offentliga och privata
organisationer, som framför allt finansierar forskning och utbildning
på forskarnivå vid universitet och högskolor. Den totala kostanden
för högskolesektorn uppgick år 2017 till 80,1 miljarder och inkluderar även statens kostnader för studiemedel samt för de centrala
myndigheterna som arbetar med högskolefrågor.1 Verksamhetsområdet universitet och högskolor omfattar utbildning och forskning vid statliga universitet och högskolor som omfattas av
1

Universitet och högskolor, Årsrapport 2018, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2018:5).
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högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100)
samt utbildning och forskning vid enskilda utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda examina2. Det finns för närvarande 15 statliga
universitet och 16 statliga högskolor samt 13 enskilda utbildningsanordnare3.
Med högskolor och lärosäten avses i detta betänkande universitet
och högskolor med statlig huvudman som omfattas av högskolelagen och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen om tillstånd att utfärda examina.
5.1.2

Svensk högre utbildning i europeisk kontext

Yrkeskvalifikationsdirektivet, YKD
Inom ramen för Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen omfattas Sverige av bestämmelser inom fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt (FEUF). Enligt fördraget är ett av unionens mål
att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan
medlemsstaterna. För medlemsstaternas medborgare innebär detta
bland annat rätt att utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en annan medlemsstat än den där de har skaffat sig sina
yrkeskvalifikationer. I ovan nämnda fördrag föreskrivs att direktiv
ska utfärdas som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-,
utbildnings- och andra behörighetsbevis.4
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är det direktiv som
syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra
behörighetsbevis. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(2013/55/EU) förtydligar medlemsstaternas ansvar i vissa delar bland
annat avseende medlemsstaternas ansvar att säkerställa att bland annat
sjuksköterskor kan fortbilda sig inom sitt yrke. Direktivet
(2005/36/EG) utgår från harmoniserade minikrav för utbildning (sektorsyrken), en generell ordning för erkännande av utbildningsbevis
och automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet.

2

Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i
särskilda förordningar.
3
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 1. Förteckning över universitet och högskolor.
4
SOU 2014:19. Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande, s. 175.
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Detta gäller bland annat barnmorskor och sjuksköterskor inom
allmän hälso- och sjukvård. För dessa yrken gäller automatiskt erkännande, det vill säga den som har ett examensbevis eller behörighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat ska ges möjlighet att utöva sitt yrke i alla medlemsstater, på samma villkor som gäller för
dem som förvärvat sina yrkeskvalifikationer i den mottagande medlemsstaten. Några krav på ytterligare utbildning får inte ställas i den
mottagande medlemsstaten. Medlemsstaterna är skyldiga att endast
ge tillträde och rätt att utöva verksamhet inom dessa yrken till yrkesutövare som innehar något av de bevis på formella kvalifikationer
som anges i bilaga till direktivet.
För övriga reglerade yrken till exempel specialistsjuksköterskor
och röntgensjuksköterskor, tillämpas direktivets generella ordning.
Den generella ordningen baseras på principen om ömsesidigt erkännande, men hindrar inte den mottagande medlemsstaten från att kräva
kompensationsåtgärder om det föreligger väsentliga skillnader mellan
den utbildning som den sökande förvärvat och den som krävs i den
mottagande medlemsstaten.
Bolognadeklarationen
Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen Ny värld
– ny högskola (prop. 2004/05:162)5 infördes den utbildnings- och
examensstruktur som gäller i dag. Examensreformen 2007 genomfördes mot bakgrund av Sveriges deltagande i den så kallade Bolognaprocessen. I juni 1999 undertecknade företrädare för 29 europeiska
länder (samtliga dåvarande EU-länder och ett stort antal andra europeiska länder) Bolognadeklarationen. Deklarationen är inte ett folkrättsligt bindande dokument.
Bolognaprocessen syftade till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent.
Målsättningen i deklarationen var att länderna till år 2010 gemensamt skulle ha skapat ett europeiskt område för högre utbildning
(the European Higher Education Area).
För att nå målen i den så kallade Bolognadeklarationen strävade
de deltagande länderna efter att skapa jämförbara strukturer för
5

Prop. 2004/05:162 Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och
bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214).
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högre utbildning. Den högre utbildningen indelas till följd av detta i
Sverige i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå där
utbildning på respektive nivå ska förutsätta och bygga på utbildning
på tidigare nivåer.
Det har även införts en nationell referensram för examina som
bygger på den europeiska övergripande referensram för examina. Ett
av de viktigaste syftena med en nationell referensram för examina är
att ge blivande studenter, studenter, arbetsgivare nationellt och
utomlands samt utländska utbildningsanordnare information om de
examina som erbjuds inom utbildningssystemet.6
5.1.3

Bestämmelser om den högre utbildningen

Staten ska som huvudman anordna högskolor för utbildning som
vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och för forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I uppgifterna ingår också att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.7
I 1 kap. högskolelagen anges att utbildning på grundnivå ska
utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska
bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det
område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper
även med personer utan specialkunskaper inom området. För utbildning på avancerad nivå gäller att utbildningen väsentligen ska bygga
på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå
eller motsvarande kunskaper. Utbildningen ska även innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till
utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att
självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas
6
7

Ibid., s. 36 ff.
1 kap. 2 och 3 §§ högskolelagen (1992:1434).
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förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete. För utbildning på forskarnivå gäller att utbildningen ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande
kunskaper. Utbildning på forskarnivå ska även utöver vad som gäller
för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna
bedriva forskning.
Omfattningen av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där
heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar
60 högskolepoäng8.
5.1.4

Examensordningen

I bilaga 2 till högskoleförordningen (examensordningen) anges de
examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen
(examensbeskrivning). På grundnivå och avancerad nivå delas examina in i tre kategorier, generella examina, konstnärliga examina och
yrkesexamina. Inom respektive examensnivå kan olika examina avläggas; högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen samt konstnärliga examina. Det finns 21 yrkesexamina på
grundnivå och 16 yrkesexamina på avancerad nivå. Examina på
forskarnivå delas in i generella och konstnärliga examina och utgörs
av licentiatexamen och doktorsexamen.
Examensbeskrivningar
För de examina som kan avläggas i högskolan finns det examensbeskrivningar som är samlade i examensordningen9. I examensbeskrivningarna anges kraven för respektive examen i form av omfattning och mål som är uppdelade i rubriknivåerna kunskap och

8

6 kap. 2 § högskoleförordningen.
Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i
särskilda förordningar.
9
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förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Det anges även krav för självständigt arbete (examensarbete) samt övriga krav.
I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) slås
fast att en utgångspunkt i fråga om examensbeskrivningarnas krav är
att olika studieorganisationer och innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan leda till samma mål, och att universitet och högskolor
ska ha både frihet till och ansvar för valet av olika vägar till dessa mål.
Målbeskrivningarna bör enligt propositionen så långt som möjligt ta
sikte på det förväntade resultatet av studierna samt vara kortfattade
och koncentrerade till det väsentliga. Omfattningen och graden av
precisering av kraven ska kunna variera beroende på vilken verksamhet som utbildningen förbereder för. För vissa utbildningar som
direkt förbereder för speciella yrken, särskilt sådana där legitimationskrav eller liknande förhållanden gäller, blir det naturligt att ange
mera preciserade examensvillkor.10
Vad som ytterligare enligt propositionen bör gälla i fråga om examensbeskrivningarna är att de bör följa en gemensam struktur och
vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga. De bör även
vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte behöver ändras
ofta. Förändringar av utbildningens innehåll bör i första hand ske på
lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta avnämare. Examensbeskrivningarna bör ge utrymme för detta. Vidare
anges i nämnda proposition att examensbeskrivningarna ska ta sin
utgångpunkt i den europeiska referensram för examina som beskrivs
ovan. På så vis skapas en tydlighet i examenskraven och en större
jämförbarhet mellan olika examina nationellt och internationellt.11
Principer för yrkesexamen
I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) anges
att om ett yrke är reglerat enligt svensk lagstiftning eller EG-rätten
eller i en majoritet av medlemsländerna inom EES vad avser kraven
på examen, bör utbildningen till detta yrke avslutas med en yrkesexamen. Vidare framgår av propositionen att för yrkesexamina finns

10
11

Prop. 1992/93:1. Universitet och högskolor – frihet för kvalitet.
Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola.
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det, förutom utbildningens omfattning, skäl att i examensbeskrivningen ange mer preciserade krav med anknytning till det kommande yrket. Därtill anförs att det kan finnas skäl att tills vidare ha en
yrkesexamen för vissa utbildningar som leder till ett specifikt yrkesområde och en viss yrkestitel utan att yrket är reglerat och där
yrkesidentiteten har en stark koppling till en befintlig yrkesexamen.
Nivåplaceringen av examina och kurser som beskrivs i ovan nämnda
proposition, innebär för en yrkesexamen att den måste tillhöra antingen grundnivå eller avancerad nivå. Avgörande för placering av
examen bör enligt propositionen vara dels de krav som ställs enligt
examensbeskrivningen, dels examens omfattning i poäng.
5.1.5

Examina i en historisk kontext

1977 års högskolereform (H 77) innebar att ett stort antal professionsutbildningar fördes in i högskolan. Sverige fick därmed en i
internationell jämförelse ovanligt bred högskola. H 77 innebar samtidigt en betoning på yrkesutbildning.12
Genom riksdagens beslut att bifalla propositionen Universitet och
högskolor – frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3,
rskr. 1992/93:103) avskaffades den tidigare centralt reglerade linjeorganisationen och ersattes med en examensordning för högskoleutbildning och en examensbeskrivning för varje examen. I den nya
examensordningen angavs vilka examina som får utfärdas och vilka
krav som ska uppfyllas för att få en viss examen samt vilka universitet
och högskolor som får rätt att utfärda examen. Utöver de generella
examina infördes ett antal yrkesexamina med särskilda examensbeskrivningar. De yrkesexamina som enligt föredragande statsråd
borde ingå i examensordningen var huvudsakligen examina inom
hälso- och sjukvårdsområdet, där krav på legitimation eller behörighet ställs för att utöva yrket, examina för sjöpersonal och för brandingenjör, där särskilda krav finns uppställda genom lagstiftning och
internationella konventioner, samt examina för vissa yrkesgrupper
av särskilt intresse för statsmakterna.
En konsekvens av 1993 års reform var att yrkesutbildningslinjerna ersattes av kurser som kunde sammanföras till program.

12

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
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Med 2007 års examensreform förtydligas uppdelningen mellan
yrkesexamina och generella examina (och konstnärliga examina).
Samtidigt införs för alla examina likartade och gemensamma mål i
högskolelagen och likartad struktur med bland annat krav på examensarbete i högskoleförordningen. Begreppet huvudämne ersätts
av huvudområde för att markera att de olika examina kan ha olika
former av progression. Sammantaget öppnas för att inom den breda
svenska högskolan inte behöva välja mellan, å ena sidan, att bygga en
traditionell akademisk utbildning baserad i ämnesfördjupning, och å
andra sidan, bygga en yrkesinriktad utbildning med bredd och förankring i yrket. Det blev tydligt att högskolan kunde genomföra
båda formerna av utbildning samtidigt.13

5.2

Resurstilldelning och dimensionering

5.2.1

Principer för resurstilldelningssystemet

Riksdagen beslutade 1992 om de nuvarande principerna för tilldelning av resurser till universitet och högskolor utifrån regeringens
propositioner på området14. Principerna har sedan dess i stort sett
legat fast och innebär att lärosätena har långtgående möjligheter att
själva styra över hur resurserna ska användas. I propositionen Högre
utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169)15 slås fast att lärosätena ska tilldelas två anslag på statsbudgeten, ett för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå och ett för forskning och utbildning
på forskarnivå.
Ett fundament i 1993 års högskolereform var att systemet skulle
innefatta incitament till kvalitetskonkurrens mellan lärosätena genom
att en del av ersättningen baseras på antal helårsprestationer. Inför
reformens genomförande framfördes oro över att ett sådant system
skulle komma att missgynna mindre lärosäten och ämnesområden
där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög
som inom andra bredare ämnesområden. Regeringen gjorde emellertid en annan bedömning och menade att omsorgen av studenterna
gällande till exempel kvalitet i undervisningen snarare skulle gynna
en kvalitetsutveckling där studentens val av utbildningsområde och
13
14
15

Ibid., s. 279.
Prop. 1992/93:1. Frihet för kvalitet. Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens.
Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens, s. 21.
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studieort skulle bli en för lärosätena drivande kvalitetsfaktor. Det
betonades att reformen byggde på att universitet och högskolor var
mogna för att bedriva undervisning och forskning med höga krav på
kvalitet. Den högskola som inte sätter kvaliteten främst kommer att
snabbt förlora trovärdigheten hos studenterna, arbetsgivaren och
statsmakterna samt sitt anseende i det internationella vetenskapssamfundet.16
I budgetpropositionen17 beslutas årligen om ersättningsbeloppen
för helårsstudenter respektive helårsprestationer per utbildningsområde. Alla universitet och högskolor tilldelas lika stor ersättning
för kurser inom samma utbildningsområde oavsett lärosätenas individuella förutsättningar i övrigt som till exempel lärosätets storlek
och geografiska placering18.
Lärosätena ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer
utgör ett takbelopp som är den totala ersättning som kan utgå till
lärosätet för ett budgetår19. Takbeloppet betalas ut i förskott med en
tolftedel per månad. Lärosätena avräknar det faktiska utfallet i form
av helårsstudenter och helårsprestationer mot takbeloppet. Om
utfallet är mindre än takbeloppet kan sparade helårsprestationer från
tidigare år räknas med upp till och med takbeloppet. Är detta inte
möjligt kan inte hela takbeloppet avräknas utan endast den del som
svarar mot utfallets storlek får räknas hem20. Det innebär att ett
lärosäte inte får full ersättning om det ”producerar” över takbeloppet21.
Hur stor ett lärosätes utbildningsvolym kan vara beror till stor
del på studenternas efterfrågan och om det finns ledig utbildningskapacitet vid ett lärosäte medan ett annat lärosäte överproducerar,
det vill säga att lärosätet utbildar fler än vad som täcks av takbeloppet. För att hantera sådana variationer har lärosätena möjlighet
att flytta maximalt 10 procent av takbeloppet över åren. Denna
möjlighet används ofta eftersom det kan vara svårt att planera och
anpassa utbildningsvolymen så att den helt motsvarar takbeloppet.22

16

Ibid., s. 17–18.
Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 16, s. 242.
18
Prop. 1992/93:169, s. 2.
19
Ibid., s. 15.
20
SOU 2005:48. Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning, s. 110.
21
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor, s. 101.
22
Se även Dimensionering av högre utbildning, Universitetskanslersämbetet (2015:7).
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
17
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Genom systemets konstruktion, där ersättningen utgår från studenternas val av utbildning, är lärosätena tvungna att ha ett utbildningsutbud som lockar studenter. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har en utbildning inte ekonomisk bärkraft. Det finns
alltså betydligt starkare incitament för att tillgodose studenternas
efterfrågan än att tillmötesgå önskemål från andra håll, som till
exempel olika sektorer på arbetsmarknaden.23 Eftersom ersättningsbeloppen fastställs årligen och påverkar beslut om hur många studenter som kan antas på respektive utbildningsprogram kan det vara
svårt för lärosätena att i detalj planera fördelningen innan de vet vilka
resurser som finns24.
I de fall som regeringens prioriteringar för området högre utbildning och forskning växlar kan det medföra problem för lärosätenas
planering och utförandet av olika utbildningar. Att bygga upp en
utbildning tar tid, både för att utforma kurser och för att anställa
ytterligare lärare. Det kan också bli brist på lärare inom områden som
alla plötsligt ska prioritera. Tillfälliga satsningar, med olika prioriterade
utbildningar, utgör ett särskilt stort problem. De stora svängningarna,
användningen av tillfälliga ökningar och att besked lämnas med kort
varsel har gjort att lärosätenas planeringsförutsättningar kraftigt försvårats. Ryckigheten i planeringen gör det också svårare för lärosätena att arbeta effektivt.25
Riksrevisionen gör efter en granskning av lärosätenas användning
av myndighetskapitalet bedömningen att trots att lärosätena tillförs
medel har lärosätena inte nyttjat det ekonomiska utrymmet som
riksdag och regering beslutat om. Enligt Riksrevisionen tyder det på
att verksamheten inte bedrivs i den takt och omfattning som riksdag
och regering gett resurser för. En viktig förklaring är enligt Riksrevisionen statens tilldelning av resurser. Ett snabbt inflöde av stora
resurser, eller till exempel utbyggnader av utbildningar som har svårt
att rekrytera studenter, kan innebära att lärosätena får svårt att omsätta resurserna till verksamhet.26
I enlighet med Riksrevisionen bedömer regeringen att styrningen
av universitet och högskolor under framför allt den första delen av

23

Universitetskanslersämbetet (2015:7).
Ibid.
25
Ibid.
26
Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor. Riksrevisionen (2017:28).
24
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perioden 2007–2016 har bidragit till en ökad oro för ändrade förutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Denna
styrning innebar bl.a. att regeringen tillförde kraftigt ökade resurser
som endast var tillfälliga samt beslutade om omfördelningar mellan
lärosätena för att finansiera särskilda satsningar, vilket medförde
kortsiktiga planeringsförutsättningar för lärosätena. Flera lärosäten
fick därmed anpassa sin ekonomi till lägre nivåer under en relativt
kort period, vilket framför allt påverkade de mindre lärosätena. Den
ökade oron för ändrade förutsättningar har troligtvis lett till att
några lärosäten sett behov av ett större myndighetskapital, enligt
regeringens bedömning. De omfördelningar som beslutades 2012–
2013 pågår i en del fall fortfarande och påverkar i viss mån fortsatt
vissa lärosätens anslag. Betydelsen av en långsiktig styrning för
universitet och högskolor för att minska myndighetskapitalet lyfts
enligt regeringens uppfattning inte fram i tillräcklig utsträckning i
Riksrevisionens rapport. Framför allt anser regeringen att satsningar
bör göras på ett ökat antal utbildningsplatser som anpassas till lärosätenas förutsättningar och är av långsiktig karaktär.27
Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Statens ersättning till universitet och högskolor för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå baseras på prestationsbaserade måttenheter för utbildningsvolym. Dessa utgörs av antalet registrerade
studenter omräknade till helårsstudenter (HST) och studenternas
avklarade poäng omräknade till helårsprestationer (HPR). Enheterna utgör grunden för storleken på den ersättning som varje lärosäte
tilldelas. Ersättningsbeloppen (de så kallade prislapparna) för varje
helårsstudent och helårsprestation varierar för olika utbildningsområden. Ersättningsbeloppen fastställs årligen på nationell nivå
genom budgetpropositionen.28 Inom utbildningar för det område
som utredningen har att se över varierar ersättningsbeloppen mellan
områdena vård och medicin. Den totala ersättningen för en student,

27

Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor. Regeringens
skrivelse 2017/18:191.
28
Se även Universitetskanslersämbetet (2015:7) och SOU 2015:92.
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det vill säga summan av ersättningen för helårsstudent och helårsprestation, för området vård uppgår till 107 870 kronor och för
medicin till 143 160 kronor för 2018.
I regleringsbrevet till universitet och högskolor, bilaga 1 Avräkning
av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.29 anges det antal helårsstudenter och helårsprestationer som varje lärosäte får avräkna inom
respektive utbildningsområde. Endast de sju lärosäten tillsammans
med Stockholms universitet som har tillstånd att utfärda läkarexamen
får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdet medicin utan en av regeringen fastställd högsta angiven nivå.
De lärosäten som saknar examenstillstånd för läkarexamen får avräkna
medicin endast för de utbildningar som leder till examen inom utbildningsverksamhet för vilka kurser har övertagits från landsting genom
det förändrade huvudmannaskapet (prop. 2000/01:71).
5.2.2

Resursfördelning vid lärosätena påverkar
hur verksamheten utvecklas

I betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor
(SOU 2015:92) redogörs för resursfördelningen inom lärosätena.
Utredaren gör bedömningen att det vid universitet och högskolor är
avgörande hur medel fördelas för hur olika delar av verksamheten
utvecklas. Beslutsprocesser kring allokering av resurser är därmed en
central fråga för svenska lärosäten.
Nedan avsnitt redogör närmare för resursfördelningen vid lärosätena utifrån nämnda betänkande.
Enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen ska styrelsen vid ett lärosäte besluta om viktigare frågor om den interna resursfördelningen
och uppföljningen av denna. Det betyder att i de fall andra beslutsfattare än lärosätets styrelse beslutar om resursfördelning kommer
det att ske inom styrelsens angivna ramar. Hur stort handlingsutrymme den enskilda beslutsfattaren eller organet har att besluta
om resursfördelning inom de ramar som styrelsen har satt kan variera mellan lärosätena. Rektorer som beslutar om resursfördelningen
till institutionerna kan ha olika stort handlingsutrymme inom dessa
ramar. Även i nästa nivå av fördelning av resurser, från fakultetsnivå

29

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor.
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till institution finns olika typer av beredningsorgan. Även handlingsutrymmet vid fördelningen av medel varierar i stor grad. Vid
flertalet lärosäten har fakultetsnämnden delegerats rätten att fördela
resurser vidare till institutioner. Trots detta upplever fakultetsledningen att det sällan finns utrymme för strategiska satsningar.
Bakgrunden är bland annat att resursfördelningen ofta följer tidigare
års fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Givetvis behöver
det finnas en kontinuitet i verksamheten och resursfördelningen bör
vara delvis förutsägbar, men det är ett problem om denna förutsägbarhet baserar sig på att tidigare års fördelningsprinciper tillämpas år
efter år. Organisationer i allmänhet, och naturligtvis även universitet
och högskolor, behöver förmåga att medvetet prioritera resurser i
relation till verksamhetens mål. Det är därför viktigt att lärosätena
diskuterar, tydliggör och utvärderar gällande fördelningsprinciper.
Även på institutionsnivån som leds av prefekten erfar nämnda
utredning att det är svårt för prefekterna att utveckla institutionen
på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden. Vid ett lärosäte menade prefekterna att fakultetsnämnden
inte tog ett strategiskt ansvar utan ”osthyvlade” vid nedskärningar
i stället för att prioritera. Detta gav prefekterna ett litet utrymme till
att genomföra egna utvecklingsinsatser inom institutionen. Prefekterna menade att problemet primärt låg i att fakultetsnämnden saknade en tydlig strategisk vision, vilket gjorde att resursfördelningen
löpte på enligt ”tradition”. Vid institutionerna upplever således ofta
prefekterna att det reella utrymmet för styrning av verksamheten är
mycket begränsat. I jämförelse med en professor som tilldelats
mycket externa medel kan prefekten ha mindre resurser att förfoga
över vad gäller exempelvis olika utvecklingsinsatser för medarbetarna vid institutionen.30
Riksrevisionen konstaterar i likhet med ovanstående resonemang, att det är starka krafter inom resurstilldelningssystemet som
styr mot likriktning av lärosätenas utbildningsutbud så att samma
breda utbildningsutbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att
stärka en profilering som skulle bidra till högre kvalitet och bättre
resursutnyttjande kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från
universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.31
30
31

SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor, s. 207–214.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).
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Utredningen har samrått med styr- och resursutredningen
(U 2017:05)
Den 27 april 2017 gavs en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till regeringen att göra en samlad översyn av universitetens och
högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska
lämna förslag för styrningen enbart för statliga lärosäten. Syftet är
att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder
målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ
forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot
de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018.
Utredningen har i enlighet med direktiven samrått med styr- och
resursutredningen i frågor som rör högskolans styrning.
5.2.3

Dimensionering av högre utbildning

I och med 1993 års högskolereform avgör inte längre riksdag och
regering hur många studenter som ska antas till olika utbildningar.
Det är i stället lärosätena och studenterna genom egna val och prioriteringar som avgör detta. Lärosätena ges även långtgående ansvar
för bland annat studieorganisation och utbildningsutbud. Lärosätena får dock endast erbjuda utbildning inom de områden för vilka de
har tillstånd eller rätt enligt lag att utfärda examina inom.32
I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens
(prop. 1992/92:169)33 görs bedömningen att det bör finnas ett undantag från lärosätenas ansvar för utbildningsutbudet i form av utbildningar till vissa viktiga yrken där staten ur ett nationellt perspektiv måste garantera ett visst antal examinerade studenter. Även
mindre men väsentliga ämnen ska skyddas genom att vissa lärosäten
åläggs att ordna utbildning inom dessa. Läkar- och tandläkarutbildningarna är exempel på utbildningar som i propositionen pekas ut
som särskilt viktiga utbildningar. För dessa utbildningar fastställs i

32
33

Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens.
Ibid., s. 2–3.
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budgetpropositionen34 årligen det minsta antal helårsstudenter som
respektive lärosäte med tillstånd att utfärda läkarexamen respektive
tandläkarexamen får ersättning35 för. Samtidigt fastställs ersättningen från staten till landstingen om samarbete om högskoleutbildning av läkare och tandläkare, medicinsk och odontologisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården och tandvården36.
Regeringen har även betonat att lärosätena inte bara har en rätt
att besluta om utbildningsutbudet utan också en skyldighet att
genom en ständig pågående omprioritering förnya och utveckla den
utbildning som erbjuds.37
Även om ett av syftena med 1993 års reform var att utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleutbildningen skulle
anpassas till studenternas efterfrågan betonades utbildningens samhälleliga betydelse.38 Detta förtydligades ytterligare i regleringsbrevet för
universitet och högskolor för år 1997 genom att regeringen angav att
universitet och högskolor borde anpassa utbildningsutbudets inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedömdes
öka.
I tillägg till ovanstående har regeringen under årens lopp genom
regleringsbreven för universitet och högskolor beslutat om ytterligare anvisningar i fråga om utbildningsutbudet. I regleringsbrevet
avseende universitet och högskolor för 2018 och för ett flertal tidigare år, anges att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor
ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka
bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till
grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en
högskolas avvägningar när det gäller till exempel fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör
utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet ska särskilt kommenteras. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet
möter det omgivande samhällets behov av utbildning.
34

Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 16, s. 321.
I anslag 2:66 regleras statens ersättning till landstingen, men medlen fördelas via universiteten.
36
Prop. 2017/18:1. Utgiftsområde 16, avsnitt 10.2, s. 321.
37
Prop. 1992/93:169.
38
Prop. 2001/02:15. Den öppna högskolan.
35
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Som nyss angetts anger staten inte en centralt planerad utbildningsvolym i den bemärkelsen att det skulle finnas något bestämt
antal utbildningsplatser för vart och ett av lärosätena, utöver det som
redan nämnts i fråga om antal platser på läkar- och tandläkarutbildningarna. Utbildningsvolymen begränsas i stället av ett maximalt belopp inom utbildningsanslaget som kan ersättas, det så kallade takbeloppet (se avsnitt 5.2). Det finns dock vissa faktorer som
lärosätena måste förhålla sig till vid avvägningar som rör utbildningsutbud och dimensionering, så som studenternas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov. Att känna till arbetsmarknadens behov av
utbildning är dock komplicerat, trots att mycket möda läggs på att
arbeta fram prognoser, bland annat för att varken utbuds- eller efterfrågesidan är statisk. Det är därför svårt att avgöra om det utbildas för
många eller för få inom olika områden, på kort och på lång sikt.39

5.3

Kurser och utbildningsprogram

I 6 kap. högskoleförordningen anges att all utbildning på grundnivå
och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser och att kurser får
sammanföras till utbildningsprogram. Det anges även att det för en
kurs ska finnas en kursplan. I kursplanen ska anges kursens nivå,
antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för
bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter
som behövs. Därutöver ska det för varje utbildningsprogram finnas
en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser
som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de
övriga föreskrifter som behövs. Universitet och högskolor har bemyndigande att i kurs- och utbildningsplaner besluta om regler och
föreskrifter utöver vad som nyss angetts. Utbildnings- och kursplaner
är därmed bindande föreskrifter samtidigt som en kursplan också är
ett pedagogiskt instrument40.

39

Universitetskanslersämbetet (2015:7), s. 6.
Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem. Sveriges universitets- och högskoleförbund, s. 4. (REK 2011:1, Dnr 10/118).
40
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För- och nackdelar med det kursbaserade
utbildningsutbudet

I betänkandet av utredningen om högskolans utbildningsutbud
Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) redovisas för- och
nackdelar med det kursbaserade utbildningsutbudet. Bland fördelarna anges att det är enkelt för studenter att ”prova på” högre utbildning med den lägre tröskel som kursen innebär jämfört med ett
program. Det stora utbudet av kurser som kan sökas av personer
som är verksamma i yrkeslivet öppnar för att högskolans hela utbud
kan nyttjas för fortbildning och vidareutbildning. Med kursen som
bas gynnas även utveckling av nya utbildningsidéer som kan provas
först i formatet av kurser som senare kan utvecklas till ett program.
Enligt nämnda utredning, minskar risktagningen och investeringskraven sänks när högskolans utbildning utvecklas.
Vidare anförs i betänkandet att när fristående kurser används till
att sätta samman en hel utbildning uppstår det svagheter i högskolesystemet. Planeringshorisonten blir då lägre för viktiga intressenter. En student som valt att studera en fristående kurs kan bara
planera säkert för en kurs i taget och tvingas varje termin att ansöka
på nytt om nästa kurs. På institutionsnivå är den fristående kursen
mer beroende av årliga budgetbeslut än programmet. En kursbaserad
högskola med stor andel fristående kurser kan bli ryckig och leda till
att kurser i stället utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar. Enligt nämnda utredning finns det ett stort antal utbildningsområden som av tradition består av långa sammanhängande utbildningar. Detta gäller främst yrkesutbildningar där arbetslivet kräver
vissa, ibland internationellt reglerade, kunskaper och färdigheter.
I dessa fall är det sammanhållna programmet den naturliga lösningen
på att organisera studierna.
5.3.2

Uppdragsutbildning

Av förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och
högskolor följer att en statlig högskola får bedriva uppdragsutbildning
bara om utbildningen knyter an till sådan högskoleutbildning på
grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.
Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en
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sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan ska
bedriva. De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs
på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till
högskoleutbildning. Den som har gått igenom en uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Uppdragsutbildning
innebär i praktiken att en uppdragsgivare uppdrar åt en högskola
eller ett universitet att anordna utbildning mot avgift. Uppdragsgivaren kan exempelvis vara ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda.
5.3.3

Fortbildning och vidareutbildning

I fråga om vad som gäller för universitet och högskolor om att tillhandahålla fortbildning och vidareutbildning betonar regeringen i
propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) att universitet och högskolor har ett stort ansvar för att erbjuda utbildning
som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig
eller vidareutbilda sig. Motsvarande bestämmelse som betonar behovet av fortbildning kan noteras i 6 kap. 1 och 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. I nämnda proposition betonas även utbildningspolitikens
mål att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av
utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och
rättvisa.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2017:50)41
lyfts frågan om vad som avgör om en högskoleutbildning är fortbildning eller vidareutbildning. I enlighet med vad som sägs om fort-

41

SOU 2015:70.
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bildning och vidareutbildning i propositionen Ny värld – ny högskola42, konstateras att det inte finns något annat än studentens eget
syfte med utbildningen som avgör om en fristående kurs avser fortbildning eller vidareutbildning eller är en del i en längre utbildning.
I betänkandet Högre utbildning under 20 år framhålls även att
vissa egenskaper hos en kurs kan underlätta att den används i fortbildning eller vidareutbildning. En sådan egenskap är deltidsstudietakt (75 procent av heltid eller mindre). Ett annat utmärkande drag
är att fortbildning och vidareutbildning oftast består av kortare
kurser som genomförs av yrkesverksamma senare i livet.
I slutet av 1990-talet förde regeringen en liknande diskussion om
hur fortbildning och vidareutbildning i högskolan kan mätas. Även
där konstaterades att definitionen av vad som är fortbildning och
vidareutbildning grundar sig på individens motiv, men att indikatorer för sådan utbildning kan vara deltidsstudier och studenternas
ålder43.
I och med 1993 års högskolereform togs kravet om arbetsmarknadsanknytning i 1977 års högskolelag bort. Målen för reformen
skulle vara att den student som genomgått högskoleutbildning i
första hand har tillägnat sig ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till
kunskap. Detta betonas vara den bästa förberedelsen för kommande
yrkeserfarenhet av skilda slag för ett arbetsliv vars krav vi inte i dag
kan förutsäga i detalj.44
I fråga om vad som avgör om en kurs kan användas till fortbildning eller vidareutbildning är individens syfte med kursen och avgör
till sist kursernas användningsområde. När det gäller individens eget
ansvar för fortbildning och fortsatt lärande inom sitt yrke, så
betonas vikten av denna i examensbeskrivningarna för både generella
examina och för yrkesexamina. Ett av kraven för examen är att
studenten kan visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens45.

42

Prop. 2004/05:162.
Prop. 1998/99:1, Utgiftsområde 16, s. 98.
44
Prop. 1992/93:1.
45
Högskoleförordningen, bilaga 2, Examensordningen.
43
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Ett fåtal fristående kurser på avancerad nivå är anpassade
efter arbetsgivarnas behov
Genom att en så stor andel av det totala utbildningsutbudet är
tillgängligt i form av fristående kurser finns en stor potential för
individer att ta del av högskolans hela utbildningsutbud när de vill
utöka sin kunskap för fortbildning eller vidareutbildning. Denna
möjlighet har ytterligare utökats med det ökade utbudet av fristående kurser som ges på deltid och på distans46.
Trots detta är högskolans organisation mindre väl anpassad när
företag, myndigheter och andra arbetsorganisationer har behov av
fortbildning och vidareutbildning för att systematiskt kompetensutveckla sin personal. Detta eftersom merparten av högskolan är
organiserad för examensinriktad programutbildning och cyklerna i
sådan utbildning är i det närmaste tioåriga vilket synliggör högskolans behov av långsiktig planering. För att tillgodose arbetsmarknadsorganisationernas behov av systematisk fortbildning och vidareutbildning av stora grupper av anställda finns ett fåtal korta program
på avancerad nivå.47
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor har sedan ett
antal år tillbaka utvecklats mot att fler program har startats till nackdel för utbudet av fristående kurser. Antalet helårsstudenter på fristående kurser, bland annat inom vård och omsorg har minskat
sedan 201048.
Regeringen har vid ett par tillfällen betonat vikten av att universitet och högskolor ger hög prioritet åt möjligheterna för studenter
att påbörja högskoleutbildning som leder fram till en examen49.
Regeringen ger bland annat i budgetpropositionen50 utryck för
att målsättningen för universitet och högskolor bör vara att ständigt
utveckla utbildningsutbudet för att uppnå utbildningar med hög
kvalitet som möter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Mot bakgrund av en stor efterfrågan hos de sökande till högskolan och till följd av situationen för ungdomar på arbetsmarknaden vill regeringen fortsatt betona att det är viktigt att universitet
och högskolor ger hög prioritet åt möjligheterna för studenter att
46

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
Ibid., s. 250 ff.
48
SOU 2015:70.
49
Prop. 2012/13:1. Budgetpropositionen, Utgiftsområde 16, s. 86.
50
Prop. 2013/14:1. Budgetpropositionen, Utgiftsområde 16, s. 74.
47
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påbörja en högskoleutbildning som leder till en examen. Vidare framhåller regeringen även vikten av att det inom högskolans utbildningsutbud bör finnas utrymme för utbildning av tydlig fortbildningskaraktär. För att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och
för att möta individers efterfrågan är det av stor vikt att det utöver
utbildning på grundnivå finns ett välavvägt utbud av utbildning på
avancerad nivå av hög kvalitet.51
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)
görs bedömningen att fortbildning och vidareutbildning som ett av
högskolans uppdrag tydligt bör ingå i den strategiska utbildningsplaneringen52.
5.3.4

Distansutbildning

Definitionen av distansutbildning skiljer sig åt mellan lärosäten
Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) begreppsmanual definieras distansutbildning som ”utbildning baserad på undervisning där
lärare och studenter den mesta tiden är rumsligt och tidsmässigt
åtskilda.” Det är också den definition som UKÄ använder i sina statistiska analyser och meddelanden.53 Men enligt rapporten Distansutbildning i svensk högskola54 använder lärosätena en mångfald av
uttryck inom ramen för distansutbildning som halvdistans (på engelska blended learning), nätbaserad utbildning, nät- och distansutbildning, internetbaserad utbildning, e-lärande, samt mooc (massive open
online course). UKÄ menar att avsaknaden av en gemensam definition
för distansutbildning försvårar uppföljning och underlag till nationella
satsningar inom området.

51

Ibid.
SOU 2015:70, s. 250.
www.uka.se Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn. Avsikten med dokumentet är att ge en samlad förklaring över de begrepp som
används i UKÄ:s publiceringar av analyser, rapporter och databaser innehållande officiell
statistik.
54
Universitetskanslersämbetet (2017:18).
52
53
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Regeringens satsningar på distansutbildning
Genom riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 2017/18:1 tillförs kommunerna en satsning för utveckling av
lärcentra motsvarande 50 miljoner kronor för 2018 och för 2019
fortvarigt med 70 miljoner kronor. Satsningen syftar till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan hos den lokala
och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har
nära tillgång till utbildning.
Regeringen gör i ovan nämnda proposition också bedömningen att
det är viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan
eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa ny
kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.55
5.3.5

Studiefinansiering

Studiestöd
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar
enligt vad som anges i bilaga till förordningen. Specialistsjuksköterskeutbildningen omfattas i likhet med övriga utbildningar vid
universitet och högskolor av ovan bestämmelse. Studiemedel får
lämnas för högst 240 veckor.

5.4

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Sedan början av 1990-talet finns det ett nationellt system för
kvalitetssäkring av högskoleutbildning i Sverige. Utgångspunkten är
att utformningen av den interna utvärderingsverksamheten är en
fråga för respektive universitet och högskola, och att en särskild
myndighet, Universitetskanslersämbetet, ansvarar för det nationella,
externa kvalitetssäkringssystemet.56

55
56

Proposition 2017/18:1. Utgiftsområde 16, s. 204–205.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 3.
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Tillstånd att utfärda examina

En central del i kvalitetssäkringssystemet är UKÄ:s prövning av
tillstånd att utfärda examina. Prövningen kan avse både tillstånd att
utfärda en examen eller beslut om att en examen inte längre får
utfärdas. Ett tillstånd att utfärda en examen får lämnas bara om
utbildningen uppfyller kraven i 1 kap. högskolelagen, i 6 kap. högskoleförordningen och i examensbeskrivningen.
Som tidigare nämnts indelas examina i tre examenskategorier,
generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.
Universiteten har enligt högskolelagen rätt att utfärda generella
examina på forskarnivå men behöver ansöka om tillstånd för att få
utfärda konstnärliga examina på den nivån. Högskolorna behöver
tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Såväl universitet som
högskolor behöver få tillstånd att utfärda yrkesexamina av alla kategorier på grundnivå och avancerad nivå.
Enskilda utbildningsanordnare kan få tillstånd att utfärda de examina som får utfärdas av statliga universitet och högskolor under
förutsättning att utbildningen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivs så att den i övrigt
uppfyller de krav som uppställs på utbildning i enlighet med 1 kap.
högskolelagen57. Enskilda utbildningsanordnare måste ansöka om
tillstånd för alla typer av examina och saknar därmed generellt examenstillstånd. För enskilda utbildningsanordnare gäller att de ansöker hos regeringen om tillstånd att utfärda examen58.
Prövningarna av examenstillstånd sker både efter ansökningar från
lärosätena och i samband med utbildningsutvärderingar. Examenstillståndsprövningarna granskar om lärosätet har de förutsättningar
som krävs för att studenterna eller doktoranderna ska kunna nå målen
för den examen som utbildningen ska leda till.59
5.4.2

Kvalitetsutvärderingar

Av 1 kap. högskolelagen följer att lärosätenas verksamhet ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Det
anges även att de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att
57
58
59

2 §, lag om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792).
6 §, lag om tillstånd att utfärda vissa examina.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 13.
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hålla en hög kvalitet i verksamheten samt att kvalitetsarbetet är en
gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.
UKÄ har enligt myndighetens instruktion ansvar för kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet bland annat genom att utvärdera
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 60
Kvalitetssäkringssystemets utformning har skiftat över tid och
utbildningsutvärderingarna har i sin tur genomförts med olika fokus.
Gemensamt för samtliga granskningar är dock att de har genomförts
med en metod som bygger på att lärosätet gör en självvärdering som
sedan granskas av en bedömargrupp med externa, oberoende sakkunniga (så kallad peer-review). De sakkunniga intervjuar också
berörda på lärosätena och skriver en rapport som underlag för den
ansvariga myndighetens beslut. 61
Kvalitetssäkringssystemet mellan åren 2011 och 2014
För kvalitetssäkringssystemet som gällde mellan åren 2011 och 2014
gör regeringen i propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre
utbildningen (prop. 2009/10:139)62 bedömningen att utbildningar
som leder till examina på grundnivå och avancerad nivå bör utvärderas
av Högskoleverket i fyraårscykler och främst avse bedömning av
utbildningens resultat. Bedömningarna bör göras av externa, oberoende sakkunniga. Resultatbedömningen bör göras utifrån granskning
av studenternas självständiga arbeten och universitetens och högskolornas självvärderingar av utbildningens resultat i kombination med
att sakkunniga gör platsbesök vid lärosätena. Vidare bör resultaten
från enkäter till tidigare studenter ingå i bedömningen. Utvärderingen bör resultera i ett samlat omdöme om utbildningen på en
tregradig skala. Regeringen anser även att kvalitetssäkringssystemet
behöver ges en ny inriktning som svarar mot ökad frihet för universitet och högskolor och att utvärdering av utbildning på grundnivå
och avancerad nivå bör avse utbildningens resultat från kvalitetssynpunkt och ligga till grund för dels omprövning av examenstillstånd, dels kvalitetsbaserad resurstilldelning.63
60

2 §, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 3.
62
Prop. 2009/10:139. Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen.
63
Ibid., s. 1 och 11.
61
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Regeringen anser att följande tre bedömningsunderlag bör ingå vid
kvalitetsutvärderingen, studenternas självständiga arbeten, universitetens och högskolornas självvärderingar i kombination med platsbesök, och enkäter till tidigare studenter.64 I fråga om det självständiga
arbetet så anser regeringen att en god bild av utbildningsresultatens
kvalitet ges genom att granska de självständiga arbeten som studenterna ska ha fullgjort inom ramen för kursfordringarna för examen.
I nämnda proposition hänvisas till flera utredningar som regeringen
låtit göra gällande kvaliteten på de självständiga arbetena och i vilken
utsträckning dessa kan tjäna som underlag för kvalitetsgranskning.
Det visar sig att det självständiga arbetet inkluderar en rad ämnesknutna kunskaper och metodologiska färdigheter med sådant som
tillhör högskolestudiernas allmänna mål när det gäller självständigt
arbete, kritisk förmåga och effektiv kommunikation. Därutöver
menar regeringen att det genom studierna kan konstateras att examensordningens krav på självständiga arbeten som infördes 2007 har
påskyndat utvecklingen inom utbildningar där dessa arbeten tidigare
hade en svag ställning. Regeringen anser mot denna bakgrund att de
självständiga arbetena är ett viktigt resultat av en högskoleutbildning
och bör utgöra en central del vid den kvalitetsbedömning som de
sakkunniga gör vid utvärdering av utbildning. Detta gäller oavsett
om det självständiga arbetet har formen av en vetenskaplig uppsats,
ett konstnärligt uttryck eller en teknisk produktutveckling.65 Se även
avsnitt 6.12.
Nytt ramverk för kvalitetssäkringssystem
2015 presenterar regeringen ett ramverk för ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Regeringen konstaterar att i den
senaste utvärderingscykeln (2011–2014) har fokus för Universitetskanslersämbetets granskningar varit att kontrollera utbildningarnas
resultat, medan frågor om intern kvalitetssäkring och utveckling har
varit en fråga för lärosätena själva att hantera. Genom en ökad koppling mellan det kvalitetsarbete som sker på lärosätena och UKÄ:s
granskningar med fokus även på utveckling, kan kvaliteten i högre
utbildning stärkas ytterligare. Även i de internationella principerna
64
65

Ibid., s. 14.
Prop. 2009/10:139, s. 16.
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för kvalitetssäkring är utgångspunkten att extern granskning bör
beakta lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och bidra till kvalitetsutveckling.66
Om det vid en kvalitetsgranskning av utbildningen framkommer
att högskolelagens krav inte är uppfyllda för en viss examen som
lärosätet har tillstånd att utfärda ska UKÄ uppmana lärosätet att
inom viss tid avhjälpa bristerna. Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får UKÄ besluta att lärosätet inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna
avser67.

5.5

Om samverkan

5.5.1

Mål och bestämmelser för samverkan

Samverkan regleras inom lagstiftning för olika sektorer i samhället.
Dels i förvaltningslagen (2017:900) och dels i högskolelagen samt i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Enligt 8 § förvaltningslagen ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. En myndighet
ska även i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv
inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.
I 1 kap högskolelagen anges att det i högskolornas uppgift ska
ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om
sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid
högskolan kommer till nytta.
Enligt 7 kap. hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget samverka
med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i planeringen och
utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Av 8 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår
vad som gäller i fråga om sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter samt inom en myndighet. Av 8 kap. 1 § samma lag, framgår
att en uppgift för vilken sekretess gäller får inte röjas för enskilda
eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i
lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
Vidare enligt samma lag 8 kap. 2 § gäller vad som föreskrivs om
sekretess mot andra myndigheter i 8 kap. 1 § och vad som föreskrivs
66
67

Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 10.
1 kap. 13 och 14 §§ högskolelagen (1992:1434).
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i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra
myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller
också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är
att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.
5.5.2

Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare

Som synes ovan saknas det specifika bestämmelser i lag eller förordning om hur samverkan mellan universitet och högskolor och vårdgivare ska ske. Reglering i fråga om samverkan mellan lärosäte och
vårdgivare sker genom avtal.
Det är viktigt att påminna om att samverkan bara kan ske på frivillig grund och om båda parter är villiga att samverka om gemensamma frågor för att ge det som parterna är fullt ut överens om. Det
finns även hinder för samverkan mellan olika myndigheter och organisationer i form av vissa sekretessbestämmelser. Det faktum att
högskolorna är konkurrenter i fråga om att attrahera studenter till
sina respektive utbildningar kan också utgöra hinder för samverkan.
Samverkan mellan lärosäten och övriga samhället har en lång
tradition inom både utbildning och forskning. I 1977 års högskolelag låg tonvikten på att lärosätena skulle nå ut till det omgivande
samhället genom att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete och om hur vunna erfarenheter och kunskaper skulle
kunna tillämpas. Efter högskolereformen 1977 etablerades en rad
nya högskolor över landet med fokus på professionsutbildningar.
Forskningsanslagen var dock låga så det fanns ett ökande intresse för
att hitta nya former för samverkan. 1996 års forskningspolitiska
proposition Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5) lyfte fram samverkan som lärosätenas tredje uppgift jämte utbildning och forskning:
”Högskolans uppgift bör vara att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Uppgiften bör omfatta
spridning av forskningsinformation, samverkan med det omgivande
samhället för att utveckla högskolans utbildning och forskning samt
att högskolan ska vara till direkt nytta för allmänheten. Uppgiften
ska genomföras inom ramen för högskolans ordinarie resurser.”
Samverkan framhölls som ett verktyg att bidra till bättre utbildning
och forskning men skulle genomföras inom ramen för ordinarie
anslag. Vikten lades på samverkan att vara en ömsesidig angelägenhet

251

Villkor och förutsättningar för högre utbildning och forskning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

för lärosäten och samhället. Genom en ändring i högskolelagen 2009
ska lärosätena verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan ska komma samhället till nytta.68
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) betonar regeringen
allmänt vikten av att samverkan är en naturlig och integrerad del av
lärosätenas uppgifter att anordna utbildning och bedriva forskning,
och bör bidra till att stärka kvaliteten och relevansen i utbildning och
forskning. Mer specifikt anges även att varje universitet och högskola
bör stärka samverkan utifrån sina specifika förutsättningar. Vidare
anges att stärka samverkan särskilt inom de områden där respektive
lärosäte kan bidra till lösningar av samhällsutmaningarna.69
I propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71) fastläggs närmare inriktning i fråga om
vårdutbildningar och samverkan mellan universitet och högskolor
och vårdgivare. Efter riksdagens beslut med anledning av nämnda
proposition övertog staten genom en principöverenskommelse den
1 januari 2002 huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna
det vill säga utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och tandhygienist samt utbildning inom social omsorg. I propositionen gör regeringen bedömningen att universitet och högskolor bör samverka med landstingen
och andra vårdgivare för att bland annat utveckla en väl fungerande
praktik (VFU) inom nämnda utbildningar. Regeringen gör i propositionen också bedömningen att i dagens hälso- och sjukvård med
allt kortare vårdtider för patienter och med hög arbetsbelastning för
personalen har det visat sig nödvändigt att utveckla olika samverkansformer. Det redogörs även för i propositionen för olika satsningar
som gjorts för att tydligare koppla teoretiska studier till klinisk
verksamhet genom inrättande av kliniska adjunkts- och lektorstjänster, kombinationstjänster som gör det möjligt att kombinera egen
klinisk verksamhet med undervisning m.m. I principöverenskommelsen framhålls att parterna är ense om vikten av samverkan mellan
högskola och vårdgivare för att utveckla en väl fungerande klinisk
praktik.
68

SOU 2018:19. Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.
Prop. 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, s. 52.
69
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I nämnda proposition slås fast att den kliniska praktiken bör regleras i avtal mellan respektive högskola och landsting senast vid den
tidpunkt då huvudmannaskapet övergår till staten. Det anges även att
landstinget bör få ersättning från högskolan för den kliniska praktiken
som är förlagd till landstingens verksamheter, med 1 200 kronor per
student och praktikvecka, om inte annat överenskoms mellan parterna.70
5.5.3

Samverkan inom ramen för anställningen

Bestämmelser om vissa lärarkategorier
I 3 kap. högskolelagen anges att det ska finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid universiteten och högskolorna.
Av 4 kap. högskoleförordningen framgår de behörighetskrav och
bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professor och
lektor.
I högskolelagens 3 kap. anges även att varje högskola själv bestämmer vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som ska anställas samt om de behörighetskrav och behörighetsgrunder som gälla
vid anställningen av sådana lärare, om inte regeringen har föreskrivit
någonting annat.
Anställning som lärare förenad med anställning
vid sjukvårdsenhet
Enligt 3 kap. 8 § högskolelagen får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning
som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan
anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning
får innehas bara av den som uppfyller behörighetskravet för båda
anställningarna. Den ordning som gäller för anställning av lärare ska
gälla också för den anställning som ska vara förenad med lärar-

70

Prop. 2000/01:71. Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar.
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anställningen. Innan någon anställs som lärare skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen ska vara
förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet.
Vidare anges i 4 kap. 2 § högskoleförordningen att en högskola
får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i
3 kap. 8 § högskolelagen, besluta om att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning
vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och
forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas
odontologisk utbildning och forskning in.
Därutöver regleras formerna för läkarnas förenade anställningar i
avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården, genom så kallade ALF-avtal,71 på nationell och
regional nivå. I avsnitt 6.13.2 redogörs för vad som gäller i fråga om
det nationella och regionala ALF-avtalet.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) lyfter regeringen fram
vikten av samverkan genom adjungerade anställningar som syftar till
att i undervisningen engagera kvalificerade personer med en huvudsaklig sysselsättning inom någon annan verksamhet än högskolan.
Sådana anställningar kan utgöra en brygga mellan högskola och
andra samhällsområden. Regeringen betonar även att de förenade
anställningarna som professor eller lektor vid en högskola med en
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk
utbildning och forskning, skapar möjlighet för att forskning kan
bedrivas i nära anslutning till den kliniska verksamheten.72
Anställningar för specialistsjuksköterskor
Det förekommer att specialistsjuksköterskor är anställda vid en organisation, till exempel ett lärosäte men även verkar i en annan organisation, i till exempel ett landsting, en del av arbetstiden. Benämningen
på den här formen av anställning varierar i både hälso- och sjukvården
och vid olika lärosäten. De begrepp som förekommer är förenad
anställning, delad anställning och kombinationsanställning. I detta
71

www.vr.se/download/18.514d156f1639984ae07631c6/1529480567112/ALFavtal+2015%20(1).pdf.
72
Prop. 2016/17:50, s. 52–53.
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betänkande används antingen förenad anställning när det är fråga om
en anställning i enlighet med bestämmelser i lag73, eller delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Det förekommer i hög grad att specialistsjuksköterskan är
anställd av den ena arbetsgivaren men har en del av sin arbetstid
förlagd i kliniskt arbete inom ett landsting eller en kommun. Det kan
även vara det omvända, det vill säga en person har sin anställning
inom ett landsting men har en del av sin arbetstid förlagd som till
exempel lärare och/eller forskare på en högskola.74
Det förekommer även att specialistsjuksköterskor är adjungerade
lärare som också har en delad anställning och kan ha sin huvudsakliga
anställning utanför högskolan men vars arbetstid till en viss del är
förlagd vid ett lärosäte.
Den adjungerade personalen vid universitet och högskolor uppgick 2017 totalt till cirka 1 510 individer (380 helårspersoner) och
bestod till största delen av professorer, 35 procent. Adjunkter utgjorde 33 procent av den adjungerade personalen, lektorer utgjorde
23 procent och annan forskande och undervisande personal utgjorde
8 procent. Nästan hälften, 48 procent, var verksamma inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap.75

73
74
75

3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
Se bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting. Kombinationstjänster/Förenade anställningar (2014).
Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
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6

Specialistsjuksköterskeutbildning
– nulägesbeskrivning

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av specialistsjuksköterskeutbildningen och vilka problem som finns med dagens utbildning.
I kapitel 9 redovisas utredningens överväganden och förslag, med
utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

6.1

Utredningens uppdrag avseende
specialistsjuksköterskeutbildningen

I direktiven till utredningen framhålls att det av 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. En patient ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav. Vidare anger i direktiven att det
därför är viktigt att specialistsjuksköterskeutbildningen även i framtiden ger en grundläggande vetenskaplig kompetens i kombination
med att studenterna får utveckla praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i vården. Utbildningen ska ge studenten den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Det är också angeläget att utbildningen utvecklas i takt med nya vetenskapliga rön, enligt direktiven.
Utredningen har i uppdrag att bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning har försett
vården med nya inriktningar i enlighet med vårdens behov, analysera
och bedöma, utifrån vårdens och individens behov, om det fortfarande finns behov av att ha fasta inriktningar för specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall föreslå vilka
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dessa ska vara, se över och föreslå en examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen på avancerad nivå, och lämna nödvändiga författningsförslag.
Därtill ska utredningen enligt direktiven analysera och bedöma
om lärosätenas krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett
hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor. I det fall utredaren anser att kravet är ett hinder ska utredaren bedöma vilka
konsekvenser en ändring av denna ordning skulle innebära för nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska färdigheter och vid behov lämna rekommendationer till universitet och
högskolor om hur sådana hinder kan motverkas.
Utredningen har även i uppdrag att utreda hur samverkan mellan
lärosäten och vårdgivare kan förbättras. I denna del av uppdraget ska
utredningen analysera hur samverkan fungerar mellan lärosäten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen, belysa lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen, analysera och föreslå hur samarbete mellan lärosäten och
samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom en region kan säkerställas, bedöma vilken samverkan som i första hand behövs på regional
nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå samt bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om
specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå.

6.2

Bakgrund till dagens
specialistsjuksköterskeutbildning

I det följande redogörs översiktligt för bakgrunden till dagens specialistsjuksköterskeutbildning. Avsnittet syftar till att ge en inramning
till kapitlet. Se även avsnitt 4.5.24 för en mer detaljerad beskrivning av
byte av huvudman i samband med att staten övertog ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen.
Specialistutbildningen för sjuksköterskor har förändrats vid flera
tillfällen. Grunden till den specialistutbildning som i dag leder fram
till specialistsjuksköterskeexamen lades av 1994 års behörighetskommitté i betänkandet Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m. (SOU 1996:138). I det följande lämnas en
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kortfattad beskrivning av bakgrunden till dagens specialistsjuksköterskeexamen1.
Inledningsvis var specialiseringen en del av grundutbildningen
Enligt den studieordning som gällde från 1952 var specialistutbildningen en del av grundutbildningen till sjuksköterska. I och med
1966 års studieordning kom dock specialiseringen att tas bort ur
grundutbildningen och sjuksköterskeutbildningen delades upp i två
delar, grundutbildning och vidareutbildning. Grundutbildningen
omfattade fem terminer och berättigade till legitimation som sjuksköterska. Därefter var det möjligt att, efter viss yrkesverksamhet,
få tillträde till vidareutbildningen. Genom 1982 års studieordning
kom sjuksköterskeutbildningen att ligga inom ramen för hälso- och
sjukvårdslinjen. I hälso- och sjukvårdslinjen ingick en gemensam
grundläggande utbildning och en specialisering inom en av sex inriktningar. Samtliga inriktningar berättigade till legitimation som
sjuksköterska. Till hälso- och sjukvårdslinjen knöts också ett antal
påbyggnadsutbildningar för vidareutbildning av sjuksköterskor.
En ny treårig sjuksköterskeutbildning införs 1993
År 1993 infördes sjuksköterskeutbildning som bland annat innebar
en ny anpassning till de direktiv som finns inom EU för sjuksköterskeutbildningen nämligen en treårig utbildning med inriktning
mot allmän hälso- och sjukvård.2
I samband reformen ersattes hälso- och sjukvårdslinjen med en
ny treårig sjuksköterskelinje på 120 poäng. Förslaget om en ny sjuksköterskeutbildning lades fram i propositionen 1991/92:100 bilaga 9
och byggde på de slutsatser som presenterats i rapporten Sjuksköterskeutbildningen mot 2000-talet (Ds 1991:81). Enligt regeringen skulle på den nya linjen bara förekomma en inriktning, allmän hälso- och
sjukvård. Specialistdelarna inom de övriga inriktningar som funnits
på hälso- och sjukvårdslinjen skulle bli påbyggnadsutbildningar. En
följd av den nya studieordningen var att det, med undantag för
1

Avsnittet om bakgrund till dagens specialistsjuksköterskeutbildning återfinns i sin helhet i
SOU 2010:65. Kompetens och ansvar, s. 240 ff.
2
SOU 1996:138, s. 221 ff.
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barnmorskeexamen, saknades både yrkesexamen och generellt utbildningsprogram för sjuksköterskornas vidareutbildning. Bortsett från
barnmorskeutbildningen fanns det således inte någon reglerad specialistutbildning för sjuksköterskor.
1994 års behörighetskommittés förslag
om en specialistsjuksköterskeexamen
Frågan om specialistutbildning för sjuksköterskor behandlades av
1994 års behörighetskommitté. I sitt betänkande Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m. (SOU 1996:138) uttalade kommittén att det var angeläget att sjuksköterskorna får tillgång
till erforderliga vidareutbildningar av god kvalitet. Enligt kommitténs
uppfattning krävdes en fastare reglering för att garantera en hög kompetens hos framtidens sjuksköterskor. Kommittén kom fram till att
en reglering av sjuksköterskornas specialistkompetens motsvarande
den som fanns för läkarnas och tandläkarnas specialistkompetens inte
var en lämplig väg att gå. Anledningen var att sjuksköterskornas
vidareutbildningar skiljde sig från läkarnas och tandläkarnas specialiseringstjänstgöring på ett avgörande sätt. Även om sjuksköterskornas vidareutbildningar också måste innefatta en del praktik var de
ändå enligt kommittén skolinriktade på ett helt annat sätt än läkarnas
och tandläkarnas specialisttjänstgöring som är inriktad på tjänstgöring ute i vården. Kommitténs bedömning var därför att en reglering av sjuksköterskornas vidareutbildning borde knytas till den lagstiftning som reglerade högskoleutbildningen. För att garantera att
det i framtiden skulle finnas vidareutbildningar av erforderlig kvalitet och längd inom centrala områden borde enligt kommitténs uppfattning vissa utbildningar regleras genom att utbildningarna fördes
in som yrkesexamina i examensordningen. Enligt kommittén skulle
också de sjuksköterskor som genomgått den reglerade vidareutbildningen få en skyddad specialistbeteckning genom bestämmelser i
behörighetslagstiftningen.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen förs in i högskolan 2001
2001 införs specialistsjuksköterskeexamen i examensordningen bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Examen kunde då
utfärdas inom akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, hälso- och
sjukvård för barn- och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre och
distriktssköterska. Inom akutsjukvård kunde examen utfärdas med
inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård
eller ambulanssjukvård. Inriktningar fanns också för allmän hälsooch sjukvård, där examen kunde utfärdas med inriktning mot kirurgisk vård, internmedicinsk vård eller onkologisk vård.
Nuvarande utbildning införs 2007
När examensordningen gjordes om i samband med 2007 års högskolereform gjordes vissa justeringar av specialistsjuksköterskeexamen. Examen fick därigenom den utformning som den har i dag
med elva inriktningar.
Nuvarande specialistsjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på
avancerad nivå som uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
60/75 högskolepoäng för examen med följande elva inriktningar;
– anestesisjukvård,
– intensivvård,
– operationssjukvård,
– ambulanssjukvård,
– kirurgisk vård,
– medicinsk vård,
– onkologisk vård,
– hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
– psykiatrisk vård,
– vård av äldre, och
– distriktssköterska (75 högskolepoäng).
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Specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning
Den 1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna. Examen
med denna inriktning uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
60 högskolepoäng.

6.3

En yrkesexamen på avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå
med en omfattning av 60/75 högskolepoäng. För examina på avancerad nivå gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utbildning på
avancerad nivå ska även utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet
som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete (se även avsnitt 5.1.4).
Vidare följer av 4 kap. 9 § patientsäkerhetslagen att den som har
avlagt specialistsjuksköterskeexamen får använda en titel som motsvaras av specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har
avlagt en sådan examen.
6.3.1

Examensbeskrivningen för
specialistsjuksköterskeexamen

Krav för examen och examensmål
Examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår av
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen. Av examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår även de
krav som ställs för examen. Kraven anges i form av omfattning för
examen uttryckt i högskolepoäng, som för specialistsjuksköterskeexamen uppgår till 60 högskolepoäng med undantag för inriktningen
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mot distriktsköterska där examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 75 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på legitimation
som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.
Kraven för examen anges också i form av ett övergripande mål
enligt följande. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa
sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Därefter följer ytterligare ett antal mål som är
gemensamma för samtliga examensinriktningar. Målen anges under
rubrikerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Därutöver anges för de elva
examensinriktningarna två till tre examensmål som är specifika för
respektive inriktning.
Det anges även krav för det självständiga arbetet. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Poängomfattningen
för det självständiga arbetet regleras inte i examensbeskrivningen. Det
är därmed upp till respektive lärosäte med tillstånd att utfärda examen
att besluta om det självständiga arbetets poängomfattning.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad
efter behovet för respektive inriktning. I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges. För specialistsjuksköterskeexamen med
viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.
Utbildning på forskarnivå
Av 7 kap. § 39 högskoleförordningen framgår att grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen
på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt
inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Enligt kapitlets 40 § har lärosätena möjlighet att uppställa krav på
särskild behörighet som är helt nödvändiga för att studenten ska
kunna tillgodogöra sig utbildningen.
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Närmare om examensmålens utveckling
Examensmålen för specialistsjuksköterskeexamen reviderades i samband med examensreformen 2007 och då tillkom även de nuvarande
examensinriktningarna. Utredningen erfar att flertalet avnämare till
utredningen anser målformuleringarna vara föråldrade och att de
behöver uppdateras för att i större grad stämma överens med de krav
som ställs på specialistsjuksköterskeyrket utifrån vårdverksamhetens behov. Detta gäller även i högsta grad för målen i respektive
examensinriktning eftersom dessa i sin nuvarande utformning anses
utgöra en begränsning både för lärosätenas utformning av utbildningen och för vårdens behov av utbildade specialistsjuksköterskor.
En liknande diskussion om behovet av en uppdatering av examensmålen har förts kring andra hälso- och sjukvårdsutbildningar, bland
annat för läkarutbildningen där Utbildningsdepartementet i promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen (U2018/02704/UH),
konstaterar att hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar sedan läkarutbildningen var föremål för statlig översyn. Reviderade examensmål i enlighet med promemorians förslag, anses i
högre utsträckning än dagens krav för examen, kunna möta de kunskapsbehov som finns i fråga om arbetsuppgifter och yrkesroll.3
Respektive lärosäte har att själv besluta om omfattningen på det
självständiga arbetet. Utredningen erfar att omfattningen varierar
mellan olika inriktningar och lärosäten. Dock anger en majoritet av
lärosätena att omfattningen av det självständiga arbetet uppgår till
15 högskolepoäng. För vissa inriktningar kan dock omfattningen
uppgå till 7,5 högskolepoäng. Enligt vad utredningen erfar finns en
stor enighet bland lärosätesföreträdare inom specialistsjuksköterskeutbildningarna om att examensarbetet bör omfatta 15 högskolepoäng. Examensarbeten med färre anal högskolepoäng uppges leda
dels till svårigheter att nå examensmålen för det självständiga arbetet, dels till sämre kunskaper efter genomgången examen. Examensarbete som understiger 15 högskolepoäng anses inte heller rusta
studenten tillräckligt väl för studier inom ramen för utbildning på
forskarnivå vilket riskerar att färre studenter ser en forskarutbildning och därefter forskarkarriär som mindre lockande. Denna utveckling riskerar även att underminera rekryteringsbasen för disputerade lärare i högskolan inom det vårdvetenskapliga området.
3

En sexårig utbildning för läkarexamen (U2018/02704/UH), s. 22.
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Lärosätena beslutar även själva om omfattningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och enligt vad utredningen erfar
varierar omfattningen på VFU mellan olika inriktningar och lärosäten mellan allt från 5 högskolepoäng till 30 högskolepoäng beroende på examensinriktning.
Lärosätena har möjlighet att utöver de krav som framgår av examensbeskrivningen ange preciserade krav för examen. De preciserade kraven beslutas lokalt av respektive högskola och kan variera
mellan lärosäten och inriktningar. De preciserade kraven syftar till
att bryta ner de övergripande examenskraven i examensbeskrivningen till en nivå där kunskaperna kan anpassas och förändras i enlighet
med aktuell forskning och i förhållande till vårdens förändringar. De
preciserade kraven kan utgöra ett stöd för lärarna vid utformningen
av utbildningen och även tjäna som ett verktyg för studenterna
genom att bryta ner och tydliggöra examenskraven i den aktuella
utbildningen. Det bör dock betonas att de preciserade kraven för
examen och innehållet i högskolans kurs- och utbildningsplaner inte
är samma sak. De preciserade kraven för examen syftar till att ange
de krav som studenten ska uppfylla vid examenstillfället medan kursoch utbildningsplaner anger bland annat utbildningens innehåll och
former för bedömning (se även avsnitt 5.3). Av detta följer att dokumenten delvis fyller olika syften i enlighet med vad som nyss
beskrivits.
I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av
specialistsjuksköterskeutbildningen 2014, gjorde bedömargruppen
bedömningen att examensmålen behöver ses över och moderniseras
då det saknas vissa viktiga delar. Bedömargruppen ansåg att målen
bör ta hänsyn till teknologiska innovationer, intersektionalitet, utvecklingen av e-hälsa samt självmonitorering och egenvård.
Specialistsjuksköterskeutbildningens omfattning
I enlighet med vad som nämns inledningsvis uppgår omfattningen
för specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar till
60 högskolepoäng med undantag för inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. En omfattning av 60 högskolepoäng
motsvarar ett års heltidsstudier.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen har varit föremål för flera
utredningar och kvalitetsutvärderingar under årens lopp. Inom
ramen för UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2014 menade bedömargruppen att utbildningen bör förlängas för att kvalitetskraven ska kunna
uppfyllas, det angavs dock inte i vilken omfattning en förlängning
borde ske.
Även professionsföreningar och flera lärosäten har till utredningen framfört att nuvarande omfattning inte är tillräcklig.
Svensk sjuksköterskeförening anser att utbildningen ska förlängas till två år som en anpassning till ett utvidgat utbildningsinnehåll och samstämmighet såväl till nationella examina inom andra universitetsämnen som till internationella examina.
De lärosäten som anser att utbildningens omfattning inte är tillräcklig menar i huvudsak att vårdens krav på kunskaper och kompetenser för specialistsjuksköterskeyrket inte ryms inom nuvarande
utbildning. Vidare anser lärosäten att den bredd, progression och fördjupning som krävs för utbildning på avancerad nivå i förhållande till
utbildning på grundnivå, enligt bestämmelser i högskolelag och krav
för examen, inte heller ryms inom nuvarande omfattning. Det är framför allt fördjupning inom huvudområdet för examen i kombination
med fördjupning i vårdvetenskap (omvårdnad) som inte ryms.
Inom utbildningen ska det även finnas tid för verksamhetsförlagd
utbildning. Omfattningen på VFU:n är inte reglerad i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen och lärosätena kan
själva besluta om längden. Som nämns ovan varierar omfattningen av
VFU mellan inriktningar och lärosäten. Även här, liksom i fråga om
det självständiga arbetet, finns en samstämmighet bland avnämare
till utbildningen om behovet av att omfattningen av VFU är viktig
för kvaliteten och den kliniska förankringen av utbildningen. Om
omfattningen är för liten i relation till utbildningens längd kan inte
kvalitetskraven för utbildningen nås.
Argument om att utbildningens längd bedöms vara för kort i
relation till den kunskapsmassa som specialistsjuksköterskeutbildningen behöver omfatta, har framförts av såväl bedömargruppen i
UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2014, som av flertalet lärosätesföreträdare till utredningen.
Vårdgivarna efterfrågar en större flexibilitet avseende specialistkunskaper överlag och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig
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kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter. I takt med att mer avancerad vård kan bedrivas utanför sjukhusen krävs specialistkunskaper
inom smalare specialistområden än vad som kan ges inom dagens
specialistsjuksköterskeutbildning. Mot bakgrund av bristen på specialistsjuksköterskor är det enligt vissa vårdgivare inte motiverat att
bevilja sjuksköterskan tjänstledigt för att läsa en ettårig utbildning
när efterfrågad specialistkunskap skulle kunna inhämtas i form av
kortare fristående kurser.
Samtidigt erfar utredningen att det finns en bred enighet hos vårdgivare att högskolan är den bäst lämpade utbildningsanordnaren i
fråga om sjuksköterskors specialistutbildning. I enlighet med kraven
i 6 kap. patientsäkerhetslagen om att hälso- och sjukvårdspersonalen
ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet erfar utredningen att det finns en övervägande samstämmighet
hos både vårdgivare och lärosäten att sjuksköterskors specialistutbildning ska vara en vetenskapligt förankrad högskoleutbildning.

6.4

Specialistsjuksköterskeutbildning
med examensinriktningar

6.4.1

Specialistsjuksköterskeexamen med elva inriktningar

I enlighet med vad som nämnts ovan ges specialistsjuksköterskeexamen sedan 2007 med följande nuvarande elva examensinriktningar:
– anestesisjukvård,
–

intensivvård,

– operationssjukvård,
– ambulanssjukvård,
– kirurgisk vård,
– medicinsk vård,
– onkologisk vård,
– hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
– psykiatrisk vård,
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– vård av äldre, och
– distriktsköterska.
Lärosäten med examenstillstånd för specialistsjuksköterskeexamen
har ett generellt tillstånd att starta samtliga elva examensinriktningar. Ett lärosäte behöver således inte ansöka om examenstillstånd
för varje ny inriktning som startas.
I tabellen nedan redovisas det antal fasta inriktningar som respektive lärosäte gav läsåret 2015/16.
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Källa: UKÄ.

Vid universiteten erbjuds fler inriktningar per lärosäte än vid högskolorna. Karolinska institutet är det enda lärosäte som ger samtliga
elva inriktningar. Göteborgs universitet och Uppsala universitet
erbjuder nio inriktningar vardera och Umeå universitet ger åtta inriktningar. Högskolan i Borås och Mälardalens högskola är de högskolor som erbjuder flest inriktningar med sju respektive sex inriktningar vardera.
Som synes i tabellen ovan erbjuder universitet med stora utbildningsanslag generellt sett fler inriktningar vilket även kan hänga
samman med att universiteten bedriver forskning inom fler områden
än vad högskolor gör samt att det vid universiteten finns en större
personalresurs i form av doktorander och disputerade lärare. I universitetsstäderna med omnejd finns även vårdenheter så som sjukhus
som bedriver högspecialiserad vård vilket sannolikt även ökar behovet av fler specialistinriktningar.
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Antal programnybörjare, fasta examensinriktningar

Källa: UKÄ.

Distriktssjuksköterskeutbildningen har sedan specialistsjuksköterskeexamen fördes in i högskolan 2001 och fram till läsåret 2016/17
haft flest antal programnybörjare med cirka 9 750 studenter. Det är
nästan tre gånger fler programnybörjare än övriga inriktningar.
Antalet nybörjare på inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn
och ungdom uppgår till omkring 4 000. Antalet nybörjare på inriktningarna intensivvård, psykiatrisk vård, ambulanssjukvård, operationssjukvård och inriktning mot anestesisjukvård uppgår till omkring 3 000 programnybörjare för vardera inriktningen under perioden. Operationssjukvård har strax över 2 000 nybörjare och vård av
äldre strax över 1 500. Medicinsk vård är den inriktning som har
minst antal programnybörjare med strax under 300 stycken.
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Källa: UKÄ.

Antalet programnybörjare per respektive inriktning har sedan 2001
hållit sig på ungefär samma nivåer. Inriktningen mot distriktssköterska har alltsedan 2001 och fram till läsåret 2016/17 varit den mest
eftersökta inriktningen. Inriktningen mot medicinsk vård har haft få
eller inga sökande för att öka mot senare år. För majoriteten av
inriktningarna syns samma mönster, nämligen att antalet nybörjare
ökat under de första tio åren för att sedan minska igen under senare
år. Denna minskning har skett trots att regeringen sedan 2012 tillfört
vissa lärosäten medel för utbyggnad av antal platser på bland annat
specialistsjuksköterskeutbildningen (se avsnitt 6.6.3).
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Uppfyller inriktningarna vårdens behov av
specialistsjuksköterskor på kort och på lång sikt?4
Av utredningens frågeformulär framgår att ungefär en tredjedel av
de svarande organisationerna efterfrågar en mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning. Många önskar en ordning där studenten
först läser ett basblock som är gemensamt för alla inriktningar, för
att sedan ha möjlighet att välja bland fristående kurser som anpassas
utifrån vårdgivarens behov. Andra avnämare, både lärosäten och
landsting/regioner diskuterar i termer av inriktningar med möjlighet
att profilera sig.
Ytterligare en tredjedel av de svarande organisationerna önskar
fler inriktningar. Detta innebär att de både efterfrågar tillägg av
inriktningar som inte finns, och uppdelningar av nuvarande inriktningar, exempelvis medicin, som av vissa intressenter anses för bred.
Vissa organisationer ställer sig bakom befintliga elva fasta inriktningar fast med tillägg av nya, medan andra endast uttrycker en tydlig önskan om att operation, intensivvård och anestesi ska utgöra
fasta inriktningar.
Ungefär en femtedel uttrycker explicit att det är viktigt att behålla de fasta inriktningarna. Av de organisationer som svarat på utredningens frågeformulär finns följaktligen en majoritet som är emot
ett totalt borttagande av fasta inriktningar.
Det finns inget tydligt mönster i vilken typ av svarande organisation, vårdgivare och/eller lärosäten som förespråkar fasta inriktningar eller motsvarande.
6.4.2

Specialistsjuksköterskeexamen
med viss annan inriktning

2013 infördes möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen
med viss annan inriktning5. Syftet med den nya inriktningen var
enligt Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)6 att möjliggöra för lärosätena att tillsammans med avnämare ta fram nya inriktningar som skulle kunna möta vårdens behov. Tanken med ändring4

Bilaga 5.
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2, examensordningen.
6
Förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsdepartementet (U2011/03579/UH).
5
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en i examensbeskrivningen var även att göra det möjligt att inarbetade och välfungerande inriktningar skulle kunna bibehållas samtidigt som lärosätena gavs möjlighet att tillsammans med avnämare
ta fram nya inriktningar i enlighet med vårdens behov. Bakgrunden
till införandet av en ny inriktning var Högskoleverkets uppdrag att
föreslå hur specialistsjuksköterskeexamen bör utformas för att skapa
förutsättningar för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom vården (U2009/03072/UH). I uppdraget ingick att
föreslå hur förändringar av befintliga inriktningar och införandet av
nya inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningen borde hanteras. Högskoleverket föreslog i rapporten Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen7 fyra alternativa modeller där verket
förordade en specialistsjuksköterskeexamen utan inriktningar eller
en utbildning som leder till magister- eller masterexamen. Bland
remissinstanserna fanns kritik mot Högskoleverkets samtliga förslag. Remissinstanserna pekade på att vissa inriktningar måste finnas
kvar och att utbildningen inte fick vara för generell. Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) gjorde därmed bedömningen att inget av
Högskoleverkets förslag hade tillräckligt stöd för att kunna genomföras utan att justeras. Vidare konstaterades att behovet av en specialistsjuksköterskeutbildning som kombinerar både tydlighet och
flexibilitet kvarstår. De befintliga inriktningarna ansågs ha en tydlig
och viktig roll i hälso- och sjukvården. Om dessa utgick, befarades
det kunna medföra konsekvenser för vården. Vilka dessa konsekvenser skulle kunna vara ansågs däremot inte tillräckligt klarlagt.
Mot denna bakgrund föreslogs att examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen utökas med en ny inriktning.

7

Högskoleverket (Rapport 2010:5 R).
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Programnybörjare för examen med viss annan inriktning

Källa: UKÄ.

Antal lärosäten som startat nya inriktningar uppgår för åren 2013–
2017 till tio stycken. Åtta nya utbildningar till specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning har startat sedan 2013. Under
perioden 2013–2017 startade 572 programnybörjare sammanlagt på
de nya inriktningarna. Detta kan jämföras med antalet programnybörjare för de elva fasta inriktningarna som för samma period uppgick
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till 6 349 stycken. Inriktningen mot akutsjukvård är sett till antal
programnybörjare den störta inriktningen med 211 studenter under
perioden 2012/13–2016/17. Inriktningen mot palliativ vård är den
näst största sett till antal programnybörjare med 97 studenter under
samma period.
Inriktningen mot akutsjukvård har startats vid flest lärosäten,
fem stycken. Inriktningen mot diabetesvård ges av Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst i form av ett samarbete där varje lärosäte ansvarar för examination och undervisning
av olika kurser. Inriktningen mot palliativ vård ges både vid Sophiahemmet högskola och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Sophiahemmet högskola startade läsåret 2013/14 som första och
enda lärosäte i landet tre nya utbildningar till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård, palliativ vård och
hjärtsjukvård. Läsåret efter, 2014/15 startade Lunds universitet,
Ersta Sköndal Bräcke högskola och Högskolan i Skövde nya inriktningar. För läsåret 2015/16 och till höstterminen 2016 har ytterligare
lärosäten startat nya inriktningar. Sophiahemmet högskola har stått
för flest antal nybörjare och startat flest nya inriktningar sedan 2013.
Geografiskt sett är det flest antal lärosäten i Stockholm/Uppsala
regionen som startat flest nya inriktningar. I övrigt finns en viss
spridning över södra Sverige. I norra delen av Sverige har inga nya
inriktningar startats. Sammanlagt har nya inriktningar startats vid
fem universitet, två högskolor och vid tre enskilda utbildningsanordnare.
UKÄ konstaterar i rapporten Specialistsjuksköterskor och vårdens
behov – en intervjustudie (2014:8) att de nya inriktningar som hittills
har startat är sådana som tidigare getts som utbildningar som leder
till magisterexamen, till exempel i hjärtsjukvård vid Sophiahemmet
högskola. Det framgår av samtal med Karolinska institutet att man
funderar på en ny inriktning, men att de förslag som funnits bedömts vara för smala och lämpligare som subspecialiteter till befintliga inriktningar. De inriktningar i specialistsjuksköterskeexamen
som hittills funnits är disparata, men välkända och har lång tradition.
De kan ses som en måttstock för ytterligare inriktningar vad gäller
bredd, varaktighet och koppling till en definierad del av hälso- och
sjukvården. Flera intervjuade påpekar att högskolan har långa ställtider, och denna tröghet kan vara ett skydd mot alltför snabbt infö-
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rande av nya utbildningar. Det finns också andra tröghetsmekanismer: utbildningar förutsätter tillräckligt många studenter, vilket kan
kräva samarbete mellan lärosäten och därmed ytterligare prövning av
det lämpliga i att inrätta den nya inriktningen.
Enligt nämnda rapport från UKÄ bör det främsta skyddet mot
alltför snabbt införande av nya utbildningar vara att högskolan tar
ansvar för sin verksamhet. I avregleringen av högskolan ligger ett förtroende för högskolans förmåga att ta ansvar för utvecklingen av den
högre utbildningen. Om detta ansvar missbrukas, till exempel genom
att specialistsjuksköterskeutbildningar ges som inte svarar mot ett
tillräckligt brett, väldefinierat och varaktigt område, med en tillräcklig
anställningsbarhet, kan examenstillståndet dras in vid de utvärderingar
som görs av Universitetskanslersämbetet. Det kan vara värt att påminna om att det ställs samma krav på akademisk nivå på specialistsjuksköterskeutbildningen som på magisterutbildningen. Lärosätet
garanterar, genom sitt examenstillstånd, denna nivå. För den verksamhetsförlagda utbildningen måste hälso- och sjukvården dessutom
ansvara för att den uppfyller vårdens kvalitetskrav.8
Lärosätenas bedömningar inför uppstart
av nya examensinriktningar
I utredningens frågeformulär ställs frågor om vilka bedömningar lärosätena gör inför inrättandet av nya inriktningar. De svarande lärosätena uppger att resursbrist är det störta hindret mot att inrätta nya
inriktningar. Lärosätena vittnar även om svårigheter att starta nya
inriktningar baserat på vårdens behov eftersom behoven inte tydligt
framgår och att behoven ändras snabbt. För lärosätena är inrättandet
av nya inriktningar en process som kan ta upp till ett år beroende av
interna beslut om kurs- och utbildningsplaner, m.m. Dessutom
kräver nya inriktningar att någon av de befintliga inriktningarna tas
bort eftersom lärosätets totala anslagsutrymme sällan medger utökning av antalet inriktningar, det handlar snarare om att prioritera
inom befintliga ekonomiska ramar.9

8

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie, s. 36–37. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2014:8).
9
Se bilaga 5.
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Särskild behörighet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen

Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa upp
krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Huvudsyftet med reglerna om särskild behörighet som det anges
i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) bör vara
att ge relevant och begriplig information om de krav en högskoleutbildning ställer. Informationen bör riktas åt två håll, mot den presumtive studenten och mot högskolan. Om syftet med den grundläggande behörigheten är att ange den breda kopplingen mellan gymnasieskolan och högskolan, är syftet med de särskilda behörighetskraven att ange de specifika krav som därutöver behövs för att klara
en viss utbildning. Kraven som ställs på särskild behörighet får inte
vara högre än vad som krävs för att studenten ska kunna tillgodogöra
sig utbildningen i fråga, det vill säga kraven ska vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen10.
Regeringen bedömer i propositionen Fler vägar till kunskap – en
högskola för livslångt lärande (prop. 2017/18:204)11, i likhet med
bedömningen i ovan nämnda proposition, att de krav på särskild
behörighet som ställs även framöver bör vara helt nödvändiga för att
en student ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De krav som
ställs ska säkerställa att en student kan tillgodogöra sig den specifika
utbildningen. Det bör gälla alla krav. Om det är möjligt att ställa krav
som inte är helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, kan det finnas en risk att krav som inte fyller någon funktion
för utbildningen ställs upp och därmed innebär onödiga hinder för
att kunna antas.12
För tillträde till specialistsjuksköterskeexamen kan lärosätena i
enlighet med det ovan nämnda, ställa upp krav på särskild behörighet
för tillträde till utbildningen. Kraven anges i högskoleförordningens
7 kap. 31 § andra punkten, och utgörs av andra villkor som betingas
10

Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och
bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214), s. 174.
11
Prop. 2017/18:204. Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, s. 22.
12
Ibid.

280

SOU 2018:77

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.
För tillträde till specialistsjuksköterskeexamen uppställer ett flertal lärosäten krav på relevant yrkeserfarenhet, enligt vad utredningen
erfar. Denna yrkeserfarenhet behöver således inhämtas efter avslutad
sjuksköterskeutbildning och före specialistsjuksköterskeutbildning
kan påbörjas. Studenten kan därmed inte direkt efter sjuksköterskeexamen påbörja specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen erfar att den arbetslivserfarenhet som krävs varierar mellan olika lärosäten. Det är inte heller alltid som studentens arbetslivserfarenhet
består av erfarenheter från det specifika område som utbildningen
avser. Det förekommer, erfar utredningen, att lärosätena gör
bedömningen att arbetslivserfarenhet i vid mening från andra områden än från sådana som direkt kan relateras till den utbildning som
studenten ansökt till, av lärosätet, anses utgöra krav för tillträde till
utbildningen. Detta menar utredningen i de fall det förekommer,
strider mot bestämmelsen i 7 kap. högskoleförordningen.
Utredningen erfar att kravet på särskild behörighet i de flesta fall
uppgår till ett års arbetslivserfarenhet men att tidsperioden varierar
mellan olika lärosäten. Vissa lärosäten uppställer krav på sex månaders arbetslivserfarenhet. Flera lärosäten har till utredningen angett
att de inte anser att kravet är relevant och har därför relativt nyligen
tagit bort kravet. Andra lärosätena som utredningen varit i kontakt
med anser att kravet är relevant eftersom yrkeserfarenheten bland
annat ger sjuksköterskan en ökad kunskap inom området för specialisering.
Vilka är för- och nackdelarna med krav på arbetslivserfarenhet?
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de svarande organisationerna ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet och en stor andel anser även att krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen är
helt nödvändigt.
Det råder även stor samstämmighet bland lärosäten och huvudmän om vilka för- och nackdelarna är. Det mest frekventa svaret angående fördelarna med ett krav på arbetslivserfarenhet är att studenten kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre sätt. Vissa
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menar även att kravet är helt nödvändigt för att studenten ska kunna
genomföra utbildningen. Framför allt arbetsgivare men även vissa
lärosäten lyfter att arbetslivserfarenheten ger studenterna bättre förutsättningar att välja den inriktning som de är intresserade av eftersom
studenterna har fått prova på arbetsområdet för specialisering före
utbildningen startar. Andra fördelar som anges är att arbetslivserfarenheten gör att studenterna efter avklarad specialistsjuksköterskeutbildning känner sig tryggare i sin roll och klarar av att arbeta självständigt
i högre utsträckning än de studenter som inte har arbetat före
påbörjad utbildning.
Bland de nackdelar som lyfts är att kravet på arbetslivserfarenhet
kan innebära att färre studenter söker till utbildningen eftersom de
av olika skäl inte har kunnat tillskansa sig arbetslivserfarenhet och
att det kan försvåra breddad rekrytering. En annan nackdel som uppges
är att studenter som är studiemotiverade efter sjuksköterskeexamen
inte kan påbörja specialistsjuksköterskeutbildning direkt. Andra nackdelar som framhålls är att om studenterna har bildat familj har de en
ökad ekonomisk försörjningsbörda och därmed svårare att klara av
studierna inom avsatt tid eftersom de ofta måste arbetar parallellt.
Det uppges då vara en större risk att studenterna gör studieuppehåll
eller avbryter utbildningen.
En annan nackdel som lyfts är att de sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig efter många år i yrket inte har den studievana som
krävs för att klara av utbildningen. Studenter som har en anställning
kan ha problem att få tjänstledigt framhålls också.13

6.6

Resurstilldelning och dimensionering
i specialistsjuksköterskeutbildningen

I regleringsbrevet till universitet och högskolor, bilaga 1 Avräkning
av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.14 anges vilka utbildningsområden som respektive lärosäte får avräkna helårsstudenter
och helårsprestationer mot.
I regleringsbrevet avseende universitet och högskolor för 2018
anges att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara
mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Av detta
13
14

Bilaga 5.
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor.
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följer att lärosätena har stor frihet när det gäller vilka utbildningar
som ska ges och hur de ska dimensioneras. Lärosätena ska i årsredovisningen bland annat redovisa vilka prioriteringar och förändringar
i fråga om utbildningarna som gjorts samt lämna en redovisning över
hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.
6.6.1

Dimensionering av vårdutbildningar
fungerar inte optimalt

I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) redovisas en bedömning av huruvida balansen i högskolans utbildningsutbud är väl avvägd med hänsyn till bland annat studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov samt samhällets övriga behov.
Nämnda utredning bedömer att studenternas efterfrågan i allt väsentligt synliggörs och tas om hand genom att mäta ansökningstrycket.
När det gäller arbetsmarknadens behov menar ovan utredning att det
finns många agenter som uttrycker arbetsmarknadens behov varför en
medvetenhet bör finnas gällande olika slags avvikelser i underlagen,
inte minst gällande regionala skillnader.15
Lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen och verksamheten ingår i en nationell kontext. Samtidigt
verkar lärosätena i en regional kontext och de utgör viktiga kraftcentra i sina regioner. De flesta lärosäten rekryterar merparten av
studenterna regionalt och för utbildningsområden som till exempel
vård utbildar lärosätena även för en regional arbetsmarknad. Därför
menar ovan nämnda utredning att det regionala ansvaret delvis kan
klassificeras under kriteriet arbetsmarknadens behov.16
I nämnda betänkande17 görs bedömningen att dimensioneringssystemet i huvudsak fungerar väl och att arbetslivets behov är tillgodosett med viktiga undantag inom bland annat vårdområdet, att
arbetslivet har små möjligheter att påverka utbildningsutbudet och
att det är angeläget att den systematiska dialogen och samverkan
mellan högskoleutbildningens alla intressenter förstärks och att dialogen även omfattar fortbildning och vidareutbildning.
Ovan nämnda utredning hade i uppdrag att utreda om det behövs
starkare incitament för lärosätena att dimensionera efter samhällets
15
16
17

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år, s. 235.
SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år, s. 236.
Ibid., s. 241, 243, 247.
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behov. Utredningen anser i likhet med nämnda utredning att det
inom bland annat vårdutbildningarna står klart att samhällets behov
av utbildade för vården inte tillfredsställs och att det är viktigt att
undersöka vilka incitament som krävs för att fler utbildas inom
sektorn. Ovan nämnda utredning identifierar i likhet med inspel som
kommit utredningen till del under arbetet, ett antal hinder för att nå
balans mellan behov och antal utbildade.
Hindren för högskolorna kan delas upp i rationella och irrationella hinder. Rationella hinder kan bestå av medelsbrist med följd att
andra strategiska utbildningar ges prioritet framför andra och lärarbrist eller kapacitetsbrist. Till de irrationella skälen listas faktorer
som svag ledning, konsensuskultur, alltför decentraliserad organisation och vilja att skydda den befintliga lärarstaben.18
6.6.2

Specialistsjuksköterskeutbildningens
resursåtgång vid lärosätena

Universitetskanslersämbetet har i en intervjustudie19 beskrivit vilka
faktorer som påverkar lärosätets kostnader för specialistsjuksköterskeutbildningen ner på kursnivå. Nyss nämnda utbildningar är dyra
att ge för lärosätet. Detta mot bakgrund av att utbildningen kräver
disputerade lärare med aktiv forskning på det aktuella området. Ju
mer ett lärosäte profilerar sig desto mer specialiserad kompetens
behövs i lärarkåren. Inom vissa områden finns få lärare med tillräcklig kompetens, vilket kan göra rekryteringen besvärlig och dyrbar.
För att ett lärosäte ska kunna bära kostnaderna måste antalet studenter som deltar i utbildningen vara tillräckligt stort och de måste klara
studierna. I och med införandet av 1993 års resurstilldelningssystem
är ersättningen helt beroende av i vilken utsträckning lärosätet kan
attrahera studenter och av studenternas prestationer, i kombination
med olika ersättningsbelopp per utbildningsområde. Lärosätet kan
endast täcka sina kostnader om de får studenter.
Lärosätet kan ha många sökande men vid kursstart fylls platserna
ändå inte på grund av att studenterna inte påbörjar studierna. Under
studiernas gång sker inte sällan bortfall, särskilt inom vissa inriktningar. Lärosätena utgår från i sin budgetplanering för ett visst antal
studenter för att utbildningen ska vara ekonomiskt bärande. Siffror
18
19

Ibid., s. 246.
Specialistsjuksköterskor och vårdens behov. Universitetskanslersämbetet (2014:8).
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som UKÄ tagit fram visar dock att flertalet utbildningar ges med
betydligt färre studenter än planerat. Enligt vad UKÄ erfar är det
sällsynt att utbildning ställs in. När en utbildning attraherar alltför
få studenter för att bära dess kostnader kan ett lärosäte i stället försöka minska kostnaderna genom att låta olika grupper samläsa, det
vill säga låta flera inriktningar läsa samma kurser. Lärosätet kan också periodisera utbildningen, till exempel genom att den bara erbjuds
vartannat år. Sådana förändringar kan uppfattas som försämringar
vilket i sin tur kan innebära en risk för att antalet studenter minskar
ytterligare.
Situationen förvärras av brist på långsiktighet i de planeringsförutsättningar som gäller. Det gäller inte bara förändringar från år till
år i regeringens uppdrag till lärosätena. Ett problem som UKÄ identifierat är att satsningar från landsting, som att tillfälligt införa
studielöner eller liknande för studenterna, kan göra lärosätets situation ohållbar om studenterna väljer att läsa bara de år det utgår ersättning. Under ”mellanåren” har lärosätet svårt att finansiera lärarnas
löner och därmed ha dem kvar och riskerar följaktligen att stå utan
lärarkompetens när studenterna kommer tillbaka. För de mindre lärosätena kan det vara svårare både att rekrytera och att hålla kvar lärarkompetens och därmed svårare att få ekonomin att gå ihop.20
Karolinska institutet har i en rapport21 konstaterat i likhet med
Universitetskanslersämbetets resonemang ovan, att en stor anledning till svårigheten att få balans i ekonomin för specialistsjuksköterskeutbildningen är det låga söktrycket inom flera inriktningar. På
Karolinska institutet finns enligt rapporten möjlighet att utvidga
programmen men enligt den analys som görs är hindret för detta ett
alltför lågt söktryck samt stora avhopp i början av utbildningen.
6.6.3

Utbyggnad av utbildningsplatser på vissa hälsooch sjukvårdsutbildningar

Den utbyggnad av högskolan som aviserades i propositionen Frihet
för kvalitet (prop. 1992/93:1) har kartlagts i betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70). I betänkandet redovisas att
antalet helårsstudenter vid universitet och högskolor har ökat med
20
21

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov. Universitetskanslersämbetet (2014:8).
Karolinska institutet (2014).

285

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

31 procent från 228 000 år 1994 till 298 500 år 2013. Utbildningsområdet hälso- och sjukvård och social omsorg har år 2013, 51 500
helårsstudenter vilket betyder att området har ökat från att ha varit
det femte största området 1994 till att bli det tredje största området
2013. Sammanlagt har området haft den kraftigaste utbyggnaden
under de senaste tjugo åren.22
Nedan görs en beskrivning av regeringens utbyggnader av utbildningsplatser på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Sedan 2007
och fram till 2019 har flera utbildningar inom bland annat vårdområdet tillförts medel för utbyggnad av platser.
I budgetpropositionen för 201223 gör regeringen bedömningen
att volymen på sjuksköterskeutbildningen borde ökas för att möta
den framtida efterfrågan med i storleksordningen 700 nybörjarplatser. Det betonades dock att en förutsättning för att ett lärosäte ska
få nya platser är tillgång till platser för verksamhetsförlagd utbildning.
Regeringen återkom därefter i budgetpropositionen för 201324 med
ett förslag om en utökning om 415 nybörjarplatser. Samtliga 26 lärosäten med sjuksköterskeutbildning har i budgetunderlagen för 2013–
2015 lämnat redogörelser för förutsättningarna att utöka sjuksköterskeutbildningarna, bland annat utifrån tillgången till platser för
verksamhetsförlagd utbildning. Regeringen bedömde att 385 platser
skulle kunna tillkomma vid statliga universitet och högskolor. Därutöver aviserades medel till tre enskilda utbildningsanordnare i
Stockholm, Röda Korsets högskola, Sophiahemmet Högskola och
Ersta Sköndal Bräcke högskola motsvarande en ökning med sammanlagt 30 nybörjarplatser vardera för 2013. Vidare beräknas medel anvisas till dessa tre högskolor motsvarande en ökning med ytterligare
30 nybörjarplatser 2014 och 40 nybörjarplatser därutöver 2015.
Totalt tillför staten 1,1 miljarder kronor i ökade anslag, varav
0,5 miljarder infaller under perioden 2017–201925.

22

SOU 2015:70, s. 107, 118, 230.
Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16, s. 74.
24
Prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 16, s. 86.
25
Årsrapport 2018, s. 145. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
23
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Regeringens utbyggnad av platser 2012–2014

Källa: UKÄ.

Regeringen gör i proposition bedömningen26 att det för en god och
säker vård behövs även välutbildade specialistsjuksköterskor och att
behovet kommer att öka under de närmaste åren enligt flera prognoser. Samtidigt är söktrycket till utbildningarna stort. Regeringen
föreslår därför att medel anslås för en utökning motsvarande 100 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna från och med
vårterminen 2012. Medlen som var tillfälliga för åren 2012–2014
fördelades till följande lärosäten. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Röda Korset högskola och Sophiahemmet Högskola.
I budgetpropositionen för 2014 aviseras en särskild satsning på
hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm på företrädesvis
sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Regeringen beräknar
26

Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16, s. 74.
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därför 34 miljoner kronor för detta ändamål under 2015 utöver tidigare aviseringar. Resurserna bör fördelas med motsvarande cirka
250 utbildningsplatser till Karolinska institutet, samt motsvarande
30 utbildningsplatser vardera till Röda Korsets högskola, Sophiahemmet högskola och Ersta Sköndal Bräcke högskola. För 2016
beräknas 51 miljoner kronor för samma ändamål.
I vårändringsbudgeten 201527 gör regeringen bedömningen att
inom hälso- och sjukvårdssektorn är tillgången till välutbildad personal central och inom vissa yrkeskategorier råder brist på utbildad
personal. Därför föreslås en utbyggnad av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar uppgår under åren 2015, 2016 och
2017 till totalt 1 550 platser. Satsningen omfattar totalt sett 250 nya
barnmorskeplatser, 700 nya sjuksköterskeplatser och 600 nya specialistsjuksköterskeplatser28.

27
28

Vårändringsbudget för 2015, prop. 2014/15:99.
Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 16, s. 198.
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* Utbyggnaden avser en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014.
Källa: Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, bilaga 7.

Utbyggnaden har ännu inte fått genomslag
Universitetskanslersämbetet konstaterar i årsrapporten för 2018 att
antalet helårsstudenter i högskolan har minskat varje år sedan
2010/11. Myndigheten konstaterar att de utbyggnader av utbildning
på grundnivå och på avancerad nivå som gjorts de senaste åren inte
har fått genomslag ännu. Under senare år har lärosätenas utbild-
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ningsvolym överstigit takbeloppen, det vill säga lärosätena har utbildat fler studenter än vad det statliga anslaget räcker till. Ett ökat antal
studenter har lett till att värdet av den samlade utbildningsvolymen
har överstigit det samlade takbeloppet sedan 2009. Denna utveckling
upphörde dock under 2017 då den samlade överproduktionen minskade. Lärosätenas anpassning av utbildningsvolymen till takbeloppet
har bidragit till att dämpa effekten av statens pågående utbyggnad
totalt sett.29
Samtidigt ökade antalet programnybörjare på sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet läsåret 2016/17 jämfört med
läsåret innan, men minskade på specialistsjuksköterskeprogrammet30.

6.7

Lärosätenas planering och genomförande
av specialistsjuksköterskeutbildningen

6.7.1

Färre specialistsjuksköterskor
har lett till en rad åtgärder

I takt med den ökande bristen på specialistutbildade sjuksköterskor
har underliggande orsaker börjat diskuteras. Utformningen av sjuksköterskornas specialistutbildning har då alltmer hamnat i fokus. 31
Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har sjunkit de senaste 20 åren. Samtidigt
visar Statistiska centralbyråns kartläggning att det 2014 fanns omkring 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen i
Sverige men att cirka 1 av 10 av sjuksköterskorna arbetade inom
andra yrken än sjuksköterska eller barnmorska, utanför vård och
omsorg. Bland de faktorer som bidragit till att sjuksköterskor valt
att lämna sjuksköterskeyrket angav 6 av 10 arbetsvillkoren och för
drygt 5 av 10 var arbetsmiljön, till exempel stress och arbetsbelastning, en anledning. Flera yrkesverksamma personer som utredningen varit i kontakt med vittnar om att de ständigt känner en så
kallad samvetsstress, det vill säga att resurserna är för knappa för att
personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt.
Ytterligare faktorer som enligt Socialstyrelsens rapport uppges spela

29
30
31

Årsrapport 2018, s. 146–147. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
Ibid., s. 39.
SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 341.
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stor roll för hur arbetsmiljön upplevs är schemaläggning, löneutveckling, chefernas ledarskap, ansvarsfördelning, utbildningsnivå och
utvecklingsmöjligheter.
Det minskade antalet specialistsjuksköterskor i vården har som
nämns inledningsvis, lett till olika åtgärder bland annat från regeringen i form av ekonomiska satsningar till högskolor och universitet
för att öka antalet utbildningsplatser (se även avsnitt 6.6.3).
Fler lärosäten erbjuder utbildningar på halvfart
Utredningen erfar att i stort sett samtliga lärosäten erbjuder specialistsjuksköterskeutbildningen på halvfart. Vissa inriktningar ges
både på hel- och halvfart medan andra inriktningar nästan uteslutande ges på halvfart. Inriktningarna anestesivård, intensivvård och
operationsvård ges dock sällan i form av halvfartsutbildning. Utredningen menar i likhet med vad som sagts ovan, att bakgrunden till
utvecklingen av ett ökat antal halvfartsutbildningar består av en rad
olika faktorer som har sin grund i att antalet specialistsjuksköterskor
har minskat under senare år. Detta har lett till att en rad åtgärder
satts in både från statens håll och från vårdgivare och lärosäten för
att åstadkomma ökad attraktivitet för utbildningen och specialistsjuksköterskeyrket.
Som ett led i denna utveckling erbjuder universitet och högskolor
i högre utsträckning än tidigare ett flertal examensinriktningar på
halvfart. Eftersom sjuksköterskan som vidareutbildar sig med ersättning samtidigt arbetar halvtid har lärosätena behövt anpassa utbildningarna till halvfartstudier.
Av utredningens frågeformulär framgår att de svarande organisationerna är tämligen överens om vilka för- och nackdelar som helrespektive halvfartsstudier innebär. Utbildning på halvfart underlättar framför allt för arbetsgivaren att undvara personalen en del av
arbetstiden i stället för under ett helt år av heltidsstudier. Detta
uppges av vårdgivare och lärosäten innebära att fler sjuksköterskor
får möjlighet att specialistutbilda sig. Arbete parallellt, ofta i kombination med någon form av utbildningsanställning eller annan form
av ekonomisk ersättning, lyfts som fördelaktigt för studenten. Samtidigt är det flera svarande organisationer, företrädelsevis lärosäten,
som anger att studenter som kombinerar arbete och studier ofta har
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ett sammantaget åtagande som uppgår till mer än heltid. Lärosätena
lyfter att konsekvenserna av detta är att studenterna har sämre fokus
på studierna och att genomströmningen minskar, det vill säga det tar
längre tid för studenterna att avsluta utbildningen. Flera svarande
organisationer, bland annat Vårdförbundet och Sophiahemmets högskola betonar att halvfart även innebär att studenten kan använda sina
nya teoretiska kunskaper direkt i verksamheten och samtidigt få klinisk träning. Specialistinriktningar som anestesisjukvård, intensivvård
och operationssjukvård lyfts som exempel på utbildningar som inte är
optimala för halvfartsstudier eftersom studier och jobb inom specialistområdet inte kan kombineras parallellt.32
Ersättning i form av studielön under studietiden
Regeringen har även uppmärksammat vårdens ansträngda läge med
rekryteringsbehov och brist inom vissa kompetenser. Mot denna
bakgrund beslutades om den så kallade professionsmiljarden för
2017–201833. Genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) har regeringen avsatt 300 miljoner kronor årligen till landstingen för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att
genomgå specialistutbildning.
Även Vårdförbundet har sedan flera år tillbaka verkat för att sjuksköterskor som specialistutbildar sig ska få utbildningen betald
genom den så kallade Akademiska specialiseringstjänstgöringen
(AST). Modellen innebär att en sjuksköterska kan söka utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. I dag erbjuder flera arbetsgivare i landet AST eller utbildningsanställningar med
liknande villkor.34

32

Bilaga 5.
Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, (S2017/00378/FS (delvis)).
34
www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-yrkena-battre/akademiskspecialisttjanstgoring/vardforbundets-modell-for-specialistutbildning/
33
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Specialistsjuksköterskestudenter som
uppbär studiemedel har minskat
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar
enligt vad som anges i bilaga till förordningen. Specialistsjuksköterskeutbildningen omfattas i likhet med övriga utbildningar vid universitet och högskolor av ovan bestämmelse. Studiemedel får lämnas
för högst 240 veckor.
Andelen studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen som
uppbär studiemedel är färre i jämförelse med andra utbildningar i högskolan och antalet individer som uppbär studiemedel har även minskat
från cirka 2 300 individer för läsåret 2014/15 till cirka 1 200 individer
för läsåret 2017/18, vilket innebär en halvering av antalet individer
som uppburit studiemedel för den aktuella perioden. 35
De bakomliggande faktorerna till denna utveckling torde vara de
senaste årens satsningar från flera håll på betald utbildning för specialistsjuksköterskestudenter. Färre antal studenter är således i behov av studiemedel för att försörja sig under utbildningen.
Värt att notera i sammanhanget är att specialistsjuksköterskeutbildningen i dag är den enda högskoleutbildning där studenternas
utbildning i stor utsträckning finansieras av arbetsgivaren.
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa fall någon
form av ersättning annat än studiestöd, t.ex. utbildningsanställning
eller studielön, eller följer utbildning i form av uppdragsutbildning.
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med denna ordning?
I utredningens frågeformulär anger de svarande organisationerna i
princip samstämmiga faktorer beträffande för- och nackdelarna med
någon form av ekonomisk ersättning till specialistsjuksköterskestudenter. Fördelar som lyfts är att ekonomisk ersättning under
studietiden uppfattas underlätta för studenterna under studierna och
att fler ges möjlighet att specialistutbilda sig, vilket har ökat antalet
studerande. Flertalet organisationer, framför allt sjukvårdshuvudmän, lyfter fram att studieersättningen ökar deras attraktivitet som
arbetsgivare samt möjliggör i ökad utsträckning än tidigare till att
säkerställa rekryteringsbehovet av specialister. Arbetslivserfarenhet
35

Centrala studiestödsnämnden (CSN). Statistikdatabas (september 2017).
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under studietiden är även något som lyfts i positiv bemärkelse.
Nackdelar som framhålls är utbildningslön ändå riskerar vara en
osäker investering för arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren inte kan
säkerställa att medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen efter
avklarad utbildning. Studielön kan även på ett negativt sätt binda studenten till betalande arbetsplats. Genom ekonomisk ersättning har
även sjukvårdshuvudmännen större möjlighet att styra vilka inriktningar som studenterna läser eftersom arbetsgivaren endast betalar
för utbildning inom bristområden i den aktuella regionen.36
Liksom redovisats tidigare, läser studenterna flera examensinriktningar samtidigt genom att de läser delar av varje utbildning och flera
lärosäten, bland annat Karolinska institutet, vittnar om att antal tillgodoräknanden har ökat. Det kan därmed antas att fler studenter
plockar ihop sina egna kurser och inte följer lärosätets programupplägg. Möjligen kan detta vara ett tecken på att inriktningarna inte
anses svara mot det efterfrågade kunskapsbehovet i vården.
6.7.2

Dubbla examina i form av yrkesexamen
och magisterexamen efter avslutad utbildning

Utredningen erfar att flera landsting har beslutat om så kallade dokument för karriär- och lönestegar som ska synliggöra de karriärmöjligheter som finns för en sjuksköterska inom det aktuella landstinget och vilka kriterier som krävs för att erhålla en viss lönenivå.
I dokumenten har vissa landsting valt att uppställa krav på magisterexamen och inte en yrkesexamen som specialistsjuksköterska för att
komma i fråga för till exempel en viss lönenivå. Det förefaller enligt
utredningen som om yrkesexamen inte är den examen som i första
hand efterfrågas av arbetsgivaren. Även yrkesaktiva har till utredningen framfört att de inte i första hand väljer att ta ut yrkesexamen
utan i stället en magisterexamen, eftersom yrkesexamen inte efterfrågas i vården. Detta medför även att de sjuksköterskor som inte
avlagt en specialistsjuksköterskeexamen inte heller har rätt att kalla
sig specialistsjuksköterska.
Som ett resultat av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen 2014, framträder ett

36

Bilaga 5.
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mönster i att alltfler lärosäten utfärdar både yrkesexamen och magisterexamen på grundval av samma utbildningsinnehåll. Kvalitetsutvärderingen visade att en majoritet av examensarbetena med en
omfattning om 7,5 högskolepoäng inte höll kvalitetskraven för
utbildningen. Som en åtgärd för att komma till rätta med bristerna
har lärosätena ställt krav på omfattning för det självständiga arbetet
till 15 högskolepoäng. Detta är samma examenskrav för det självständiga arbetet som ställs för en magisterexamen37.
En dominerande uppfattning bland de avnämare till utbildningen
som utredningen har träffat är att de dubbla examina är av godo och
uppges vara en styrka och en förutsättning för att nå examensmålen
för en utbildning på avancerad nivå.38 Att en avklarad specialistsjuksköterskeutbildning ska leda till dubbla examina är även en central
fråga för Svensk sjuksköterskeförening.39
Enligt 7 kap 39 § högskoleförordningen krävs för grundläggande
behörighet till utbildning på forskarnivå dels avlagd examen på avancerad nivå, dels fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom
ramen för krav på särskild behörighet för tillträde till utbildning på
forskarnivå ges möjlighet för lärosätena att ställa krav på nödvändiga
kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen40. Enligt
den praxis som utvecklats vid många lärosäten ställs krav på en omfattning av 15 högskolepoäng för det självständiga arbetet för tillträde till forskarutbildning.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)
redogörs på ett omfattande sätt om bakgrund och argument för lärosätenas utfärdande av dubbla examina. Enligt nämnda utredning anförs i huvudsak två argument som ska belysa värdet av dubbla examina. För det första – en yrkesexamen måste ha en tydlig akademisk
status i internationell jämförelse, vilket tolkats så att även en generell
examen måste föreligga. För det andra – fortsättningsstudier på avancerad nivå eller forskarnivå förutsätter en generell examen. Båda
argumenten torde ha sin grund i det upplevda behovet av ”akademisering” av yrkesutbildningar som tidigare ej ingått i högskolan men
integrerats i högskolan från 1977. Vid analys av examensmålen för
37

Högskoleförordningen, bilaga 2.
Specialistsjuksköterskeutbildningen, utredning av kvalitet och framtida möjligheter. Karolinska Institutet (Dnr 1–557/2014).
39
Utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening 2017.
40
7 kap. 40 § högskoleförordningen.
38
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generella examina respektive yrkesexamina framgår, enligt nämnda
betänkande, att generella examina styrs av mål som tydligare leder
till fortsatta akademiska studier medan yrkesexamina styrs av mål
mer definierade av arbetslivets krav. För att öka yrkesutbildningarnas akademiska status har generella examina och deras mål framstått
som ett användbart verktyg.
I samband med UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011–2014 framkom att bedömarna fann det problematiskt att samma utbildning
kunde leda till två olika uppsättningar av examensmål. Bedömarna
menade att en yrkesexamen är styrd av andra examensmål än en
generell examen och att det uppstod oklarheter när två examina
utdelades för samma utbildning. Förutom de oklarheter som uppstår
när samma utbildningsgång används för att nå två olika uppsättningar av examensmål är det värt att notera bedömargruppens synpunkt att systemet med dubbla examina riskerar att leda till att ingen
av de två examina blir optimalt planerad och genomförd. Vid Högskoleverkets/UKÄ:s utvärderingar framkom, följdriktigt, att flera
utvärderingar av framför allt vårdutbildningar och tekniska utbildningar resulterade i olika omdömen för den yrkesinriktade respektive den generella examen, trots att det var identiska utbildningar.41
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år redovisas även att
regering och riksdag från att ha varit positiva till dubbla examina har
svängt i frågan och i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) menar regeringen att förutom risken
för missförstånd och otydlighet hos arbetsgivare och utländska
aktörer kan dubbla examen riskerar att signalera att yrkesexamen
inte är tillräckligt bra. I sammanhanget kan vara värt att nämna att
kraven för tillträde till nästa nivå i högskolan till forskarnivå inte
heller begränsas för yrkesexamen på avancerad nivå i förhållande till
en generell examen på avancerad nivå. Kraven för tillträde till utbildning på forskarnivå utgörs enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen,
liksom redovisats ovan.
Mot bakgrund av ovanstående i fråga om dubbla examina rekommenderas i ovan nämnda utredning regeringen att utreda hur en
ändring kan komma till stånd. Utredningen delar bedömningen och
anser inte att ett identiskt utbildningsinnehåll bör kunna ligga till
grund för både en yrkesexamen och en magisterexamen och/eller en
masterexamen.
41

Ibid., s. 283–284.
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6.8

Den verksamhetsförlagda delen
av utbildningen (VFU)

6.8.1

Reglering och omfattning av den
verksamhetsförlagda utbildningen

Av examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår att studenten ska ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen i en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.42
Omfattningen i form av högskolepoäng för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen regleras dock inte i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen. Det är lärosätena som har
att besluta om omfattningen.
Utredningen erfar att omfattningen på den verksamhetsförlagda
utbildningen varierar mellan olika lärosäten och examensinriktningar med allt från 5 högskolepoäng till 30 högskolepoäng. Den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen utgörs av en eller flera
kurser som examineras och ger högskolepoäng men där kursmomenten och viss undervisning sker i praktisk miljö inom hälsooch sjukvårdens verksamhet. Se även avsnitt 6.3.1.
6.8.2

Statens kostnader för VFU

I samband med att staten övertog huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna 2002 beslutade riksdagen utifrån propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar
(prop. 2000/01:71) att den kliniska praktiken bör regleras i avtal mellan respektive högskola och landsting. Om inte annat överenskoms
mellan högskola och landsting, bör landstinget få ersättning från högskolan för den kliniska praktik som är förlagd till landstingets verksamheter, med 1 200 kronor per student och praktikvecka. Kostnaden
per helårsstudent uppgår i 2002 års nivå till 14 400 kronor.
För att få en uppfattning om hur stor ersättningsnivån för VFU
är i 2018 års prisnivå utgår utredningen från vårdprislappens utveckling mellan 2002 och 2018. Eftersom det i budgetpropositionen för
2002 angavs att prislappen omfattade ersättning för klinisk praktik
42

Högskoleförordningen, bilaga 2.
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kan det anses lämpligt att ersättningen per vecka ökar i enlighet med
prislappen.
Ersättningsbeloppet får vård har ökat utifrån den årliga PLOuppräkning som sker av ersättningsbeloppen för helårsstudenter och
helårsprestationer. En ökning av utbildningsersättningen görs därmed årligen. Det är dock för utredningen oklart om lärosätena har
justerat VFU-ersättningen till vårdgivarna i samma takt som utbildningsersättningens ökning.
Som nämns inledningsvis varierar omfattningen på VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen mellan 5 och 30 högskolepoäng. Vid
beräkningen utgår utredningen ifrån ett genomsnitt av VFU:s omfattning till 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor (hela utbildningen uppgår till totalt 40 veckor).
Ersättningen för VFU mätt i 2018 års nivå skulle uppgå till cirka
1 800 kronor per student och vecka. Kostnaden för en helårsstudent
uppgår till 21 600 kronor.
För att få en uppfattning om VFU-ersättningen storlek gör utredningen en jämförelse med statens ersättning till landstingen för läkarstudenternas verksamhetsintegrerade lärande eftersom ersättningen
fastställs i ALF-avtalet och kostnaden är därmed känd.
Staten lämnar ersättning till landstingen för medverkan i den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare med drygt 72 000
(2015 års nivå) kronor per helårsstudent. Se vidare kapitel 10 för
fullständig ekonomisk redovisning.
6.8.3

Lärosätena ansvarar för examinering av den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen

Även om den verksamhetsförlagda utbildningen enligt riksdagen43
ska regleras genom avtal mellan lärosäte och vårdgivare och genomföras i landstingen eller annan vårdgivares regi är ansvaret för den
verksamhetsförlagda utbildningen inte ett delat ansvar utan ankommer på högskolan eftersom kurserna examineras i högskolan utifrån
målen i respektive utbildnings examensbeskrivning.
Svensk sjuksköterskeförening betonar i en utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen vikten av att de teoretiska och
43

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
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kliniska delarna hålls samman men att det inte får finnas några tvivel
i vårdverksamheten att VFU är lärosätets ansvar.44
Av naturliga skäl behöver samverkan om VFU ske mellan lärosäten och vårdgivare i fråga om planering av tidsperiod, antal dagar/
veckor och om innehållet i VFU. Landstingen ersätts av högskolorna
per student och vecka, som nyss nämnts. Ersättningsnivån fastlades
av riksdagen att gälla från och med 2002 till 1 200 kronor per student
och vecka45.
Det finns en rad problem behäftade med VFU. I enlighet med
direktiven ska utredningen se över samverkan inom ramen för VFU
samt kartlägga lärosätets och vårdgivarens roller i planering av VFU.
Se även avsnitt 5.4.4. Av direktiven till utredningen framgår att bristen på VFU-placeringar i vården leder till svårigheter för lärosätena
att utbilda specialistsjuksköterskor i enlighet med vårdens behov.
Lärosätena behöver komma överens med vårdgivarna om omfattning och ersättning för denna del av utbildningen samtidigt som
sjukvårdshuvudmännen bara kan ta emot ett visst antal studenter vid
ett och samma tillfälle för att behålla en hög kvalitet i utbildning och
handledning. Klinikernas storlek, patientunderlag och tillgången på
kvalificerade handledare är avgörande för en verksamhetsförlagd
utbildning av hög kvalitet.
På specialistsjuksköterskeutbildningen är ett viktigt komplement
till VFU befintliga kliniska träningscentrum, utbildningsmottagningar och utbildningsavdelningar som i vissa fall drivs av lärosäten
i samverkan med vårdgivare. Dessa inrättningar kan enligt avnämare
till utredningen bidra till hög kvalitet av den verksamhetsförlagda
specialistutbildningen med syfte att erbjuda en akademisk lärmiljö,
främja samverkan i team och bidra till ökad vårdkvalitet.
Svensk sjuksköterskeförening anser att det är angeläget att kravställa omfattningen av VFU för samtliga examensinriktningar samt
att åstadkomma en balanserad dialog mellan verksamhet, forskning
och internationella utbildningsströmningar för att garantera kvaliteten i VFU.46

44
45
46

Utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening (2017).
Prop. 2000/01:71.
Utredning om specialistsjuksköterskeutbildning. Svensk sjuksköterskeförening (2017).
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Landstingsrevisorernas granskning av VFU
Även Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting gör bedömningen att de avtal om VFU som ingås mellan Stockholms läns
landsting och vissa lärosäten bör tydliggöras i fråga om innehållsliga
krav på omfattning och kvalitet. Kraven bör även vara uppföljningsbara så att en god kvalitet kan nås.47 Även om revisorernas bedömning enbart gäller villkor inom Stockholms läns landsting och vissa
lärosäten i Stockholmsområdet, anser utredningen att revisorernas
beskrivning stämmer väl in på den problematik kring VFU som även
andra landsting och lärosäten brottas med.
Revisorerna har granskat de krav som uppställs i avtalen med
vårdgivaren om VFU samt den uppföljning som genomförs. Revisorerna menar att avtalen innehåller en alltför generell formulering om
att vårdgivaren ska tillhandahålla utbildningsplatser och i flera avtal
saknas uppgifter om omfattning på VFU. Om krav för VFU skulle
ställas i fråga om omfattning och kvalitet, menar revisorerna att det
i högre utsträckning än i dag skulle gå att säkra tillgången på VFUplatser och i förlängningen skulle vårdgivarna bidra till att landstingets gemensamma kompetensförsörjningsuppdrag kan uppfyllas
i högre utsträckning än i dag. Revisorerna pekar även på att det
delade ansvaret mellan olika delar inom landstingets förvaltning riskerar leda till att styrningen upplevs vara otydlig samt att frågor
hamnar mellan stolarna. Denna risk, menar revisorerna, blir än mer
tydlig när lärosätena tas med i bilden.48
Revisorerna menar även att det saknas strategier inom landstinget
för hur VFU-platser ska kunna frambringas. Därför krävs det tydligare ansvar, styrning och incitament för att möjliggöra att tillräckligt
antal platser med tillräcklig kvalitet ska kunna frambringas.
I fråga om ekonomiska delar har revisorerna i sin granskning gjort
följande iakttagelser. Personalen uppfattar att det saknas tydlighet
kring vem som har ansvar för kompetensförsörjningen i landstinget
och att medel för planerade aktiviteter inte är öronmärkta utan hamnar i en odefinierad pott i verksamheten. Personalen efterfrågar en
strategisk satsning med öronmärkta medel för att bland annat kunna
utveckla handledning och lärandemiljöer i verksamheten i högre grad.
47

Kompetensförsörjning i vården – utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor. Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, projektrapport (nr 10/2013).
48
Ibid.
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De förändringar som framtidens hälso- och sjukvård för med sig
med bland annat utflyttning av patienter och personal från akutsjukhusen leder till förändrade förutsättningar för VFU, enligt revisorerna. Även vårdvalen innebär fler vårdgivare som VFU behöver
anpassas till. Revisorerna lyfter att vissa av de mer nyetablerade
vårdgivarna upplevt VFU som ett sidoåtagande.
Revisorernas granskning har även visat att krav i avtal och möjligheten att ställa krav på medverkan i VFU hos exempelvis olika
vårdgivare inte till fullo stämmer överens. Även om vårdgivaren
rapporterar att den tagit emot studenter så innebär det inte att de
tagit emot så många som möjligt utifrån vad som regleras i avtalet.
Eftersom antalet distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor på
respektive mottagning inte följs upp är det svårt att ställa krav på en
verksamhet om att de ska bidra med ett visst antal VFU-veckor per
år utöver minsta krav. Revisorerna gör bedömningen att det bör
ställas krav på VFU i fråga om omfattning och kvalitet men även på
handledning och lärandemodell så att klara och uppföljningsbara
krav kan ställas på vårdgivarna.
Lärosätena och vårdgivarna ska som nämnts ovan utifrån riksdagen beslut49 samverka i fråga om VFU vilket sker i olika grad.
Revisionen anser att samverkan är en viktig väg att gå för att förankra
och skapa gemensam riktning vad gäller arbetet med utbildning och
kompetens i landstinget och att den till stora delar fungerar väl. Men
samverkan, betonar revisionen, kan bara ge det som parterna är fullt ut
överens om.50 Utredningen delar revisionens bedömning enligt ovan.
Det finns även en uppfattning bland lärosätena, artikulerad bland
annat av Karolinska institutet, som lyfter fram att det är allmänt känt
att VFU är en stötesten i utbildningen vilket delvis beror på avsaknaden av akademisk kompetens inom omvårdnadsområdet i kliniken. På klinikerna saknas det i hög grad förståelse för vikten av specialisering medan högskolorna främst identifierar framtidens vård på
ett sätt som den kliniska verksamheten inte gör vilket påverkar vårdgivarens roll som beställare.51

49

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting (2013).
51
Specialistsjuksköterskeutbildningen, utredning av kvalitet och framtida möjligheter. Karolinska Institutet (Dnr 1-557/2014).
50
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Verksamhetsförlagd utbildning inom andra utbildningar

Som nämndes inledningsvis finns inte någon reglering för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i lag och förordning, utöver
riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Nytt
huvudmannaskap för vårdskoleutbildningar (prop. 2000/01:71) om att
universitet och högskolor bör samverka med landstingen och andra
vårdgivare för att praktikplatser kan tillhandahållas i tillräcklig omfattning och för att utveckla en väl fungerande klinisk praktik. I nämnda proposition slogs även fast att den kliniska praktiken bör regleras i
avtal mellan respektive högskola och landsting senast vid den tidpunkt
då huvudmannaskapet övergår till staten, den 11 januari 2001.52
När det gäller verksamhetsförlagd utbildning för övriga utbildningar i högskolan kan nämnas att staten för läkarutbildningen och
tandläkarutbildningen på central nivå ingått avtal med vissa landsting
i fråga om samarbete om utbildning av läkare och tandläkare, klinisk
forskning och utvecklingen av hälso- och sjukvården. I avsnitten
nedan redogörs i korthet för innehållet i ALF-avtalet53 som avser
läkarutbildningen. För tandläkarutbildningen gäller TUA-avtalet,
vilket inte kommer att behandlas i denna utredning. En kort redogörelse görs även över frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för lärarutbildningen.
ALF-avtalet
Det nuvarande ALF-avtalet började gälla den 1 januari 2015 och gäller tillsvidare. Avtalet ingicks mellan svenska staten och Stockholms
läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro
läns landsting och Västerbottens läns landsting. Avtalet upphör att
gälla tre år efter att det sagts upp. Staten har dock rätt att säga upp
avtalet med omedelbar verkan gentemot ett landsting som inte åtgärdat brister i universitetssjukvården.
I avtalet regleras bland annat samarbetet mellan landsting och
universitet, statens ersättning till landstingen för medverkan i den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare samt det minsta antal
52

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
www.vr.se/download/18.41566e4915b6b1121051f2d3/1494586500817/ALFavtal+2015.pdf
53
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helårsstudenter per universitet som staten förväntar sig att landstingen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av
läkare. I avtalet regleras även att en nationell partssammansatt styrgrupp för ALF ska tillsättas.
I avtalet regleras också att regionala avtal ska ingås mellan landsting och vissa angivna lärosäten. De regionala avtalen reglerar i sin
tur bland annat organiseringen av verksamheter som avser forskning,
utbildning och utveckling inom universitetssjukvården, inrättandet
av ett gemensamt ledningsorgan för samarbete mellan landsting och
universitet på jämbördiga villkor och hur gemensam prioritering och
fördelning av ALF-ersättningen ska göras.
VFU inom lärarutbildningen
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) aviserar regeringen en
satsning på en försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig
grund i skolan. Syftet är att pröva och utveckla modeller som kan
stärka den praktiknära forskningen och som kan lägga grunden till
robusta strukturer för samverkan mellan de som är verksamma i skolväsendet och på universitet och högskolor. Regeringen lyfter fram att
kunskaper och erfarenheter från det så kallade ALF-avtalet inom
hälso- och sjukvården bör kunna tas tillvara när försöksverksamheten utformas.54
I enlighet med ovanstående beslutade regeringen i mars 2017 om
ett uppdrag åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå
universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en
försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för
samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom
skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska
bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och
ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det
54

Prop. 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, s. 105.
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möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att
använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden
2017–2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.55
Lärosätena som ingår i försöksverksamhet har skapat en gemensam hemsida där det framgår hur arbetet fortlöper. Där framgår
bland annat att försöksverksamheten syftar till att skapa långsiktigt
hållbara strukturer som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet
och lärarutbildning. Vidare anges att för att nå målet krävs nationellt
likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör ett nära samarbete
som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheten inom akademin och inom skolväsendet. Inom hälso- och sjukvården har ALF-avtalet möjliggjort en sådan utveckling. ALF-avtalet
är därför en självklar utgångspunkt för uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning.56
Sedan 2014 finns även en förordning om föreskrifter om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom lärar- och
förskollärarutbildningar57.
6.8.5

Lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens
olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen

Enligt direktiven ska utredningen belysa lärosätenas och hälso- och
sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen och, lämna förslag på åtgärder för att
kvaliteten i denna del av utbildningen ska förbättras.
Under arbete med att samla in material har utredningen besökt
ett antal lärosäten och ställt frågor om bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen. Nedan beskrivning av den verksamhetsförlagda utbildningen är hämtad från Göteborgs universitet och Västra
Götalandsregionen som är ett exempel på samverkan om VFU.

55

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Utbildningsdepartementet.
(U2015/03573/UH och U2017/01129/UH).
56
ulfavtal.se/vad-ar-ulf-/ Se även SOU 2018:19, s. 47 ff.
57
Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom
lärar- och förskollärarutbildningar.
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Universitetets planering av VFU
Göteborgs universitet (GU) har ett ramavtal avseende den verksamhetsförlagda utbildningen för studerade inom akademiska vårdutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. För samverkan enligt
detta avtal har parterna gemensamma organ på två nivåer: en regional
samverkansgrupp (RGS) som behandlar övergripande frågor gällande det utbildningsuppdrag som regleras av avtalet, samt lokala samverkansgrupper (LOS) varav Vårdsam utgör den Göteborgsbaserade
med fokus på i huvudsak operativa frågor.
RGS består av lika antal ledamöter från Västra Götalandsregionen
(VGR) och från de fyra lärosätena i regionen (GU, Högskolan i
Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst). Samtliga lärosäten
ska vara representerade och ledamöterna i RGS utses inom respektive organisation. Ledamöterna ska ha mandat att besluta i övergripande frågor som omfattas av avtalet.
Vårdsam består av företrädare för universitetet, vårdgivare (landsting och kommun samt vissa privata vårdgivare) och eventuellt andra
avnämare till utbildningen. Vårdsam har möten tre gånger per termin
och behandlar bland annat verksamhetsplanering, de olika utbildningsprogrammens behov av VFU-platser, när i tid VFU:n ska äga
rum, eventuella förändringar av redan beslutad dimensionering av
VFU samt andra centrala frågor så som IT-miljön och utdrag ur till
exempel belastningsregister. Samverkan och kontakter mellan parterna i Vårdsam kännetecknas utöver de återkommande terminsmötena av en tät, löpande och informell dialog med korta kontaktvägar med mer intensiva dialoger vissa perioder på terminen.
Universitetets beställning av VFU-platser till landsting och andra
vårdgivare föregås av en behovsinventering över antalet VFU-platser
från respektive utbildningsprogram. Behovet ska kommuniceras
från programmen till planeringsfunktionen i god tid före beställningen görs gentemot vårdgivarna. Behovet ska inte komma som en
överraskning.
VFU-platser beställs från universitetet till vårdgivarna i ett webbbaserat förmedlingsverktyg ”Praktikplatsen.se”, i vilket utbildningssamordnarna på universitetet lägger in det antal platser som överenskommits med vårdgivarna. Studenterna kan vid en utsatt tid själva gå
in och söka VFU-platser i verktyget. Vårdverksamheten, lärare och
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handledare har också tillgång till verktyget och kan följa hur platstillgången utvecklas.
Vårdgivarens fördelning av VFU-platser
Studierektorsfunktionen vid VGR tar emot beställningsunderlaget
om VFU-platser från universitetet. Studierektorsfunktionen samarbetar sedan med huvudhandledarna i verksamheterna och föreslår
en fördelning av antal VFU-platser per enhet. För vissa utbildningsprogram samordnar huvudhandledarna planeringen och fördelningen av VFU-platser.
VGR anger att de i princip alltid klarar uppdraget inom regionen
men i sällsynta fall händer det att studenter får göra sin VFU utanför
regionen. För att klara av uppdraget krävs ibland möten med vårdverksamhetens chefer. Om universitetet följer de uppsatta tidsramarna för planeringen av antal platser menar VGR att de klarar av
att ta emot det överenskomna uppdraget. Om behov utanför detta
uppstår kan VGR säga nej.
Om en ökning av platser ska ske måste det ske i dialog med vårdverksamheten i god tid och en indelning utifrån prioriteringsordning
görs för att fördela platserna.
Reflektioner från representanter i Vårdsam om VFU-planering
Verktyget för planering av VFU-platser är nödvändigt. Dialogen i
Vårdsam är avgörande för att kommunicera tillgång och efterfrågan
mellan parterna. Den löpande informella kontakten är viktig eftersom tillgången på platser kan vara avhängigt vissa personer. Kommunikationen är således av yttersta vikt.
Planeringen av VFU kräver resurser och är en avgörande fråga
hos båda parter för att lyckas med uppdraget. Detta gäller i synnerhet för planeringsfunktionen på VGR som behöver ha samtal med i
stort sett samtliga klinikchefer i god tid före terminsstart för att förankra och diskutera vilken möjlighet kliniken har att ta emot studenter. I takt med att personalsituationen blivit mer ansträngd har
viljan hos vårdgivarna att ta emot VFU-placeringar minskat. Ett ökat
deltagande från privata såväl som kommunala vårdgivare efterfrågas.
I Västra Götalandsregionen är det till exempel endast ett fåtal privata
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vårdgivare som tar emot VFU-placeringar. En förklaring som kommunerna uppger som orsak till bristen på VFU-placeringar är att kommunen har få sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor anställda i
sin verksamhet och därför inte har resurser för handledning.
En stimulansåtgärd som skulle underlätta VFU-placeringar är att
vårdgivaren avsatte resurser till handledarna i form av lönepåslag
eller arbetstidsförkortning i likhet med vad som sker inom till exempel ALF-avtalet. Det skulle stimulera fler sjuksköterskor att åta sig
handledaruppdrag och öka möjligheten för den enskilda kliniken att
ta emot studenter och samtidigt öka kvaliteten på VFU genom att
skapa ”luft” i systemet. I dag är många verksamheter pressade och
fokuserar på vårduppdraget i första hand till följd att VFU-uppdraget blir lidande. Ytterligare en åtgärd som skulle underlätta VFUsamordningen är att stärka utbildningsuppdraget till landsting och
andra vårdgivare. Avsaknaden av ett formellt uppdrag medför att det
i princip blir en ny diskussion och förhandling om antal platser varje
termin. Detta tar mycket kraft och resurser i anspråk som skulle
kunna läggas på att öka kvaliteten i VFU i stället för till planering av
densamma.
Vad innebär bristen på VFU-platser för studenterna?
Den samlade volymen av studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar som ska VFU-placeras tenderar att vara omfattande. Det är
därmed en grannlaga uppgift för lärosätet att planera VFU-perioderna så att minsta möjliga överlappning sker. Bristen på platser
drabbar studenterna och de avnämare som arbetar med dimensionering och planering av VFU-platser anger till utredningen att det är
problematiskt att kommuner och privata vårdgivare inte har möjlighet att ta emot studenter på VFU i högre utsträckning än i dag.
För studenterna innebär bristen på platser att de inte alltid kan
räkna med att få VFU-placering i närheten av bostaden eller på
studieorten. Det förekommer att studenter själva behöver bekosta
resor och boenden för att få en VFU-placering. Även sena besked
nära inpå kursstart påverkar studenternas möjligheter att planera sin
VFU58.

58

Vårdförbundet students rapporter om VFU (2016; 2018).
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Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen
i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen?
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de
svarande organisationerna anser att lärosätets och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i VFU ska regleras genom avtal.
Den vanligaste ordningen uppges vara att vårdgivaren identifierar
och tillhandahåller antal VFU-platser, samt handledare, och att lärosätet planerar och genomför utbildningen.
Vårdförbundet menar att lärosäten och sjukvårdshuvudmännen
bör ha ett gemensamt delat ansvar. Flera svarande organisationer
framhåller vikten av att planering av VFU sker i samverkan mellan
lärosäten och sjukvårdshuvudmännen.
Hedemora kommun uppger att det i kommunen finns för få specialistsjuksköterskor och att kommunen därför har små möjligheter
att ta emot specialistsjuksköterskestudenter på verksamhetsförlagd
utbildning.59

6.9

Läraranställningar på
specialistsjuksköterskeutbildningen

För högskolans lärare finns bestämmelser i högskolelag och högskoleförordning (se avsnitt 5.5.3). Av 3 kap. högskolelagen följer att
i en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning
eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter
hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och
den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete
vid högskolan.
Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen behöver hålla sig
à jour med vårdens utveckling för att utbildningen ska kunna ges i
enlighet med den utveckling som sker i vården. Det handlar om nya
arbetssätt som utvecklas och olika handhavanden i mötet med
patienterna. Lika viktigt är det att vården utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen har härmed en viktig uppgift att vara en brygga mellan högskolan och vården i syfte att stärka kvaliteten på utbildningen

59

Bilaga 5.

308

SOU 2018:77

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

men även genom att bidra till en evidensbaserad och patientsäker
vård.
Enligt vad utredningen erfar förekommer det vid ett flertal lärosäten att specialistsjuksköterskor har en anställning vid högskolan
men en viss del av arbetstiden är förlagd i vården (se även avsnitt 5.5.3). Benämningen på den här formen av anställning varierar
i både hälso- och sjukvården och vid olika lärosäten. De begrepp som
förekommer är förenad anställning, delad anställning och kombinationsanställning. I detta betänkande används antingen förenad anställning när det är fråga om en anställning i enlighet med bestämmelser i lag60, eller delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Utredningen menar att det finns en enighet hos vårdgivare och lärosäten kring fördelarna med delade anställningar. Fördelarna uppges
vara att läraren blir en nod eller central punkt för samverkan mellan
båda verksamheterna samt utgör stöd för de kliniska handledarna i
fråga om till exempel utbildningens examensmål och är samtidigt ett
stöd för studenterna.
Formerna för de delade anställningarna varierar för respektive
lärare och lärosätena har även olika upplägg. Utredningen menar att
det saknas tydlighet och transparens kring vad som ska gälla för
delade anställningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Oklarheterna för att komma i fråga för en delad anställning upplevs
av vissa avnämare som utredningen varit i kontakt med att det är upp
till den enskilde läraren i fråga att både ta initiativet till och se till att
”ordna” med det praktiska arbetet för att få till stånd en delad anställning. Det nätverkande och förankring hos respektive verksamhetsledning som krävs för att få till stånd en förenad anställning,
framhålls som avgörande men även krävande för den enskilde individen. Det saknas till exempel transparens och förutsebarhet om vilka kompetenskrav som krävs för att komma i fråga för en anställning
vilket gynnar informella strukturer.
Mot bakgrund av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillsammans med läkare utgör den största yrkesgrupper i vården vill
utredningen lyfta fram vad som gäller i fråga om delade anställningar
för läkare.61
60

3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
Enligt statistik från Socialstyrelsen är de vanligaste legitimationsyrkena var sjuksköterska
och läkare vilka tillsammans utgjorde över hälften av den sysselsatta legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonalen år 2015. www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/
halso-ochsjukvardspersonal
61
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Regleringen av läkares förenade anställningar framgår av högskolelag och högskoleförordning och innebär att en anställning som
lärare vid en högskola får vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för
medicinsk utbildning och forskning (se avsnitt 5.5.3).62
En förenad anställning för läkare som lektor/professor är en statlig tjänst och är en heltidsanställning inom lärosätets eller högskolan.
Staten är huvudarbetsgivare. Behovet av tjänsten grundar sig på universitetets kompetensförsörjningsplaner och universitetets del finansieras oftast av fakultetsmedel.
För den kliniska delen utgår ett befattningsarvode som betalas av
landsting/region. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av summan av ersättning för den statliga tjänsten tillsammans med befattningsarvodet. Att den pensionsgrundande inkomsten ses som en sammanlagd inkomst är viktigt för att undvika att befattningsinnehavaren
diskrimineras vid uträknande av pensionsgrundande inkomst. Samråd
med landsting/region görs avseende den kliniska delen.
Att anställningen utlyses i konkurrens och kraven för anställningen är tydliga bidrar till att potentiella intressenter kan ansöka på
lika villkor, till skillnad från för sjuksköterskor som själva i stor utsträckning måste förutse ett behov och se till att en anställning
kommer till stånd.
Förekomsten av delade anställningar i verksamheten leder till
ökad forskningsanknytning för lärare och handledare i utbildningen.
Grunden för all högskoleutbildning är att den vilar på vetenskap och
beprövad erfarenhet varför en delad anställning är ett av fundamenten för att den evidensbaserade kunskapen ska komma vården till
del. Respektive lednings initiativ, lärosäte och vårdgivare, kan inte
underskattas när det gäller planeringen av kompetensbehoven eftersom det är genom professionerna och medarbetarnas kunskaper som
en säker och god vård kan tryggas.

62

3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
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inom
Hög medelålder
området hälsovetenskap
för forskande och undervisande personal
Statistik från UKÄ för 2017 om åldersfördelningen för forskande
och undervisande personal inom ämnesområdet hälsovetenskap
visar att flest antal anställda finns i åldersgruppen 60 år och uppåt.
Antal anställda med en ålder på 60 år eller över, uppgår till totalt
466 individer vid universitet och högskolor.63
Antalet anställda inom ämnesområdet hälsovetenskap uppgår till
totalt 1 539 individer varav 252 stycken inom åldersspannet 50–54 år
och i åldersspannet 55–59 år finns 266 individer. Det totala antalet
anställda i åldersspannet 50–60 år och över, uppgår därmed till
984 individer, vilket motsvarar 64 procent av det totala antalet anställda. I åldersspannet 35–49 år finns 511 personer vilket utgör 33 procent
av det totala antalet anställda inom ämnesområdet hälsovetenskap.
För att få veta hur åldersstrukturen ser ut för undervisande och
forskande personal på specialistsjuksköterskeutbildningen har utredningen efterfrågat underlag från de lärosäten som har examenstillstånd för specialistsjuksköterskeutbildningen. Av underlaget framgår
att medelåldern är hög överlag och främst för anställningskategorierna lektor och professor med en medelålder i åldersspannet 54–
60 år. Materialet är inte heltäckande eftersom alla lärosäten inte inkommit med underlag och därför kan inga säkra analyser dras utifrån
materialet. Av de uppgifter utredningen har fått kan ändå skönjas ett
mönster i fråga om en åldrande personalgrupp.64
Kliniska handledare i vården
Inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen behöver det
finnas kliniska handledare i vården. Det finns inga krav eller bestämmelser i lag om vilka kunskaper och kompetenser som de kliniska
handledarna ska ha. Till handledarens uppgift hör bland annat att ha
kunskap om examensmålen för den del av utbildningen och de mål
som ska tränas och examineras i relation till den aktuella VFU-platsen. Handledaren bör då rimligen ha viss pedagogisk färdighet, kunna vägleda och ge stöd till studenten samt följa dennes kunskapsutveckling.
63

UKÄ: www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/statistikomrade.html?
statq=https%3A%2F%2Fstatistik-api.uka.se%2Fapi%2Ftotals%2F58%3Funiversity%
3D1%26year%3D2017%26group_slug%3Da2c396bb5d1300e7464d281fd87c98b486ce6fae
64
Inhämtade uppgifter från lärosäten med tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen
(U 2017:08 Dnr: Komm2018/00054-23).
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Utredningen erfar att de flesta landsting och vissa kommuner
själva beslutat om kompetenskrav och utbildning för de kliniska handledarna. Exempel på sådana krav kan vara examen som specialistsjuksköterska och genomgången handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller annan motsvarande utbildning som tillhandahålls av
vårdhuvudmannen. De handledarkurser som lärosätet erbjuder är
eftersökta och vårdgivare visar intresse och förståelse för behovet av
handledarutbildning för kliniska handledare. Ändå vittnar både lärosäten och vårdgivare om att det är en relativt stor brist på utbildade
handledare och förklaringen till detta tycks vara bristen på personal
och övrig kapacitetsbrist i vården vilket leder till att utbildning och
handledning prioriteras ner till förmån för vårdproduktion.
Hur upplever kliniska handledare sin roll?
I en litteraturstudie från Högskolan i Gävle görs en beskrivning av
hur handledande sjuksköterskor upplever sin roll som klinisk handledare av sjuksköterskestudenter samt vilket behov av stöd de gett
uttryck för. Resultaten från studien visar att de flesta sjuksköterskorna upplevde det stimulerande att handleda även om tidsbrist,
stress och dålig planering upplevdes negativt. Handledarna hade behov av tydligare riktlinjer om handledarrollen för att kunna ta ansvar
för ett bra studentresultat. Handledarna gav uttryck för rollen kräver
utbildning, feedback, stöd och uppskattning. Många uppgav även att
de behövde mer stöd än vad de fick. Studien betonar vikten av planering och stöd för att den kliniska handledaren ska fungera på bästa
sätt. Andra viktiga faktorer var en god och tydlig kommunikation,
tillgängliga strategier och ett uttalat gemensamt ansvar.65

65

Mårtensson, E. (2012) Luft under vingarna – sjuksköterskans upplevelser av att handleda
sjuksköterskestudenter i klinisk utbildning.
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Förekomsten av kliniska lektorat och professorer
i vårdvetenskap vid universitet och högskolor
Professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap gjorde 2017 en sammanställning av enkätsvar om kliniska kombinationsanställningar66
för disputerade sjuksköterskor vid svenska lärosäten.67 Av sammanställningen framgår förekomsten av kliniska lektorat och kliniska professorer vid universitet och högskolor.

Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09)

Drygt 60 procent av de tillfrågade lärosätena uppger att de har inrättat
kliniska lektorat i verksamheten och knappt 40 procent av de som
svarat på enkäten har uppgivit att det inte förekommer. Förekomsten
av kliniska lektorat eller lektorat varierar mellan olika lärosäten. Vid
Göteborgs universitet finns det 30 stycken och vid Lunds universitet
29 stycken. Vid Umeå universitet finns det 15 kliniska lektorat och vid

66

Kombinationsanställningar kan i avsnittet utgöras av förenade anställningar enligt bestämmelser i högskolelag och högskoleförordning och av s.k. delade anställningar där villkoren för
anställningen avtalats mellan respektive högskola och vårdgivare.
67
Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap. Anna Ehrenberg. (2018).
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Linköpings universitet 13 stycken. Av de högskolor som har inrättat
kliniska lektorat handlar det om mellan 1 och 5 stycken.
Den organisatoriska placeringen för de kliniska lektoraten varierar i stor grad inom olika verksamheter och de flesta anställningar
samfinansieras med till exempel landsting och kommuner.
På frågan om vad som ingår i uppdraget på klinik för respektive
anställning lyfts följande fram. Vård och verksamhetsutveckling,
undervisning, studentbedömningar, driva och handleda olika forskningsprojekt, stötta sjuksköterskor i dessa frågor, verksamhetsutveckling, driva frågor om patientsäkerhet och infektionsprevention. Omvårdnadshandledning, föreläsa i seminarieserier, forskning
och handledning, samordna olika nationella och internationella samarbeten.

Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09)

Förekomsten av kliniska professorer i vårdvetenskap vid universitet
och högskolor uppgick för 2017 enligt professorsnätverkets sammanställning till drygt 40 procent. Av de tillfrågade uppgav knappt
60 procent att kliniska professorer inte förekommer i verksamheten.
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Sammanställningen visar att kliniska lektorat förekommer i högre
grad än kliniska professorer.

Källa: Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09).

Den kliniska inriktningen och placeringen för de kliniska professorerna varierar mellan olika lärosäten. Områden som förekommer är
onkologi, kardiologi, reumatologi, geriatrik högteknologisk vård/
transplantation, palliativ vård, kärlklinik och ortopedi. En majoritet av
de svarande lärosätena uppger att de kliniska professorerna samfinansieras med landsting och kommuner. I de flesta fall står lärosätena för
merparten av kostnaderna, cirka 50–80 procent per anställning.
Inom anställningen ingår bland annat följande uppgifter i den kliniska verksamheten. Mottagning med patienter, verksamhetsutveckling, ledning, egen mottagning, forskning, patientansvar, vårdutveckling, handledning, leda förbättringsarbeten, ansvara för att fortbilda personal samt arbete med patientsäkerhets och kvalitetsfrågor.
De tillfrågade fick även svara på frågan om hur de tycker tjänstekonstruktionen och samarbetet med vårdgivaren fungerar. Bland
svaren återfinns följande. Anställningarna förbättrar samarbete och
samverkan, utgör brobyggare. Anställningarna uppges även ha stor
betydelse för samverkan och utveckling av kvalitet i undervisning,
forskning och verksamhetsutveckling. Det krävs dock fortlöpande
dialog och avstämning om dessa anställningar mellan ledningsnivåer
vid lärosätet och vårdgivaren. Vissa angav att uppdraget är svårt för
att få tiden att räcka till. Anställningarna bidrar dock med viktig
input och forskning på både lärosätet och klinik. Vissa svårigheter
att hitta rätt arbetsuppgifter och fysisk placering på sjukhuset.
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Uppdragsutbildningen har minskat

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en
högskola eller ett universitet och bygger på att ett avtal sluts mellan
uppdragsgivaren och lärosätet. Uppdragsgivaren kan exempelvis vara
ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina
anställda (se avsnitt 5.3.2).
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor har utvecklats
mot att fler program har startats till nackdel för utbudet av fristående
kurser. Antalet helårsstudenter på fristående kurser, bland annat
inom vård och omsorg har minskat sedan 201068. Samtidigt som fristående kurser inom ämnesområden inom utredningens område kan
ha svårt att få ekonomisk bärighet över tid och att lärosätena därmed
har svårt att prioritera kurser av kortare karaktär för att de redan har
intecknat medlen i anslaget till fördel för andra utbildningar leder till
att lärosätena anser sig tvingade att ge utbildning i form av uppdragsutbildning för att kunna tillgodose vårdgivarens behov av kompetensutveckling.
Utredningen erfar att uppdragsutbildningen trots detta har minskat över tid eftersom flera landsting och regioner fattat principbeslut
om att inte köpa utbildning som redan ges i det ordinarie utbildningsutbudet.
Det förekommer även att lärosätena ger specialistsjuksköterskeutbildningen inom ramen för den tolfte inriktningen i form av uppdragsutbildning. Detta för det fall inriktningen anses vara för smal
för en bredare studentgrupp. Sådan utbildning är oftast initierad av
arbetsgivaren och avser en begränsad grupp, vid ett par enstaka tillfällen. Det är värt att påminna om att lärosätena inom ramen för
uppdragsutbildning är mer flexibla och kan skräddarsy inriktningar
eftersom ersättningen för utbildningen överenskoms mellan lärosäte
och vårdgivare på förhand vilket ger lärosätena full kostnadstäckning
och leder inte till ekonomisk förlust.

68

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen bedrivs
som distansutbildning i stor omfattning

I rapporten Distansutbildning i svensk högskola (2017:18) konstaterar
Universitetskanslersämbetet att antalet studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom
vård- och lärarutbildning. Myndigheten anser att distansutbildning
skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen
inom dessa områden. Utredningen delar denna uppfattning.
Regeringen gör i propositionen En sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179) bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att
höja utbildningsnivån i landsbygderna och ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner,
samt möjliggör för både kvinnor och män att utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden. Tack vare digitaliseringen
och utvecklingen av ny teknik kan utbildning numera erbjudas på
fler sätt än tidigare, vilket förbättrar möjligheterna att erbjuda utbildning i alla delar av landet. Gränserna mellan campus- och distansutbildning håller på att suddas ut och i dag bedrivs ett pedagogiskt
utvecklingsarbete kopplat till distansutbildning vid ett flertal lärosäten. Andelen distansstudenter vid olika universitet och högskolor
skiljer sig dock mycket åt. Fortsatt utveckling av distansutbildningen måste ske med bibehållna krav på god kvalitet. Regeringen
avser därför att ge universitet, högskolor och anordnare av yrkeshögskoleutbildning ökade möjligheter att utveckla sitt distanspedagogiska arbete och för detta syfte avsätta särskilda medel. Syftet är
att förbättra kvalitet och genomströmning i distansutbildning69 Utredningen delar regeringens bedömning i denna del.
Enligt statistik från UKÄ har kurser inom specialistsjuksköterskeutbildningen och förskollärarutbildningen flest registreringar för
läsåret 2015/16, strax under 7 000. Sedan 2011/12 har det även skett
en ökning av registreringar på programkurser inom specialistsjuksköterskeprogrammen.
Generellt sett har distansutbildning i högskolan för tidsperioden
2007/08 till 2016/17 utgjort mellan 12 och 15 procent av den totala
utbildningsvolymen. Jämfört med den totala utbildningsvolymen
69

Prop. 2017/18:179. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop.
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utgör distansutbildning i genomsnitt för de studerade läsåren 16 procent av kvinnors högskoleutbildning och motsvarande siffra för männen är 11 procent. En jämförelse av studietakten mellan fristående
kurser och program visar att program i större utsträckning än fristående kurser går på helfart. Läsåren 2016/17 gick 59 procent av
programmen på helfart medan motsvarande siffra för fristående
kurser var 22 procent. Prestationsgraderna på programkurser på
distans inom yrkesexamensprogram läsåret 2013/14 var relativt
höga, 89 procent för kvinnor och 77 procent för män. På fristående
kurser på distans presterade studenterna dock sämre – kvinnorna tog
55 procent av de registrerade poängen och männen tog 48 procent
av de registrerade poängen.70
Mellan läsåren 2007/08 och 2010/11 ökade utbildningsutbudet från
7 659 till 9 982 poänggivande distansutbildningar. Därefter skedde en
successiv minskning och 2016/17 fanns 7 332 sökbara distansutbildningar. Att antalet kurser var som högst 2010/11 beror på att staten då
tillfälligt byggde ut högskolan vilket gjorde att lärosätena kunde ta
emot fler studenter än någonsin. Ungefär 90 procent av distansutbildningarna ges som fristående kurser och läsåret 2016/17 fanns 6 833 sökbara fristående kurser. Antalet sökbara programutbildningar på distans
har för de studerade läsåren pendlat runt 500 per läsår och läsåret 2016/17 var antalet 499. Detta visar att nedgången i utbildningsutbudet på distans i huvudsak beror på en nedgång i antalet fristående
kurser.71
6.11.1

Lärosätenas strategier för distansutbildning

Det vanligaste skälet till att lärosätena har en strategisk plan för och
erbjuder distansutbildning är enligt UKÄ:s kartläggning72 för att öka
den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna
underlätta för dem med en pågående yrkeskarriär att vidareutbilda
sig. Den viktigaste delen i det strategiska arbetet med distansutbildning, enligt merparten av lärosätena, var den pedagogiska och tekniska utvecklingen för distansundervisning.
Det stora flertalet lärosäten angav att de arbetar med distansundervisning som verktyg för fortbildning för yrkesverksamma.
70
71
72

Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet. 2017:18.
Ibid.
Ibid.
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Som exempel på framtida möjligheter med distansutbildning anges
fördelen att slippa flytta eller sluta arbeta och ändå kunna studera
samt fördjupa och vidareutveckla möjligheter för yrkesverksamma
samt samverkan med det omgivande samhället genom att lärosätena
genom distansutbildning kan bistå med vidareutbildning.
Bland de utmaningar med distansutbildning som anges är kostnaden för utveckling av distansutbildning är hög och att yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket
i sin tur påverkar lärosätets finansiering.
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de
svarande organisationerna förhåller sig positiva till distansutbildning
och det råder stor samstämmighet kring vilka möjligheter och utmaningar som distansutbildning innebär. Den geografiska obundenheten och flexibiliteten betonas starkast. Den geografiska obundenheten uppges möjliggöra för fler individer att studera och i
förlängningen även att fler orter i landet får tillgång till specialistkompetens. Flera lärosäten lyfter att distansutbildning är, eller har
potential att vara mer resurseffektivt. Klinisk träning och vissa examinationsmoment anges som en utmaning både att få till och för att
den verksamhetsförlagda utbildningen anses kräva obligatoriska träffar. Det framhålls även att distansutbildning innebär en pedagogisk
utmaning för lärarna som kräver omfattande planering. Många lärosäten anger att genomströmningen är lägre och förklarar detta genom
sämre studiesocial miljö och att många studenter arbetar parallellt,
vilket tar fokus från studierna.73

6.12

Kvalitetsutvärdering av
specialistsjuksköterskeexamen 2014

I utredningens direktiv görs bedömningen att en översyn av specialistsjuksköterskeexamen är befogad mot bakgrund av bland annat
UKÄ:s kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen
2014. Den nationella bedömargruppen som ansvarade för utvärderingen belyste i sitt yttrande till beslutet att examensbeskrivningen
för utbildningen kan behöva ses över och moderniseras. I följande
avsnitt redogörs för UKÄ: s utvärdering av utbildningen.

73

Bilaga 5.
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Högskolelagens krav på hög kvalitet i utbildningen

Lärosätenas verksamhet ska enligt högskolelagen avpassas så att en
hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen74. Universitetskanslersämbetet är den myndighet som har ansvar för att granska utbildningarnas kvalitet och resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella
utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ:s utvärderingar granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.75 Om det vid en
kvalitetsgranskning av utbildningen framkommer att högskolelagens krav inte är uppfyllda för en viss examen som lärosätet har
tillstånd att utfärda ska Universitetskanslersämbetet uppmana lärosätet att inom viss tid avhjälpa bristerna. Finns bristerna helt eller till
väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får UKÄ
besluta att lärosätet inte längre får utfärda en sådan examen som
bristerna avser.76 Se även avsnitt 5.4.
6.12.2

Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning 2014

Inom ramen för det kvalitetssäkringssystem som var gällande mellan
åren 2011 och 2014 genomförde Universitetskanslersämbetet en
kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Granskningen omfattade 134 utbildningar som ledde till specialistsjuksköterskeexamen och examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad
nivå.77
Granskningen av specialistsjuksköterskeexamen bestod av utbildningar vid 25 lärosäten för tio av elva inriktningar. Examen med inriktning mot medicinsk vård omfattades inte av utvärderingen. Sammanlagt granskades 105 inriktningar.78
Utvärderingarna genomfördes av externa sakkunniga även kallade bedömargrupp som består av ämnesexperter från svenska och
nordiska lärosäten, studenter och företrädare för arbetslivet. Det

74

1 kap. 4 § högskolelagen.
Uka.se, kvalitet.uka.se/om-utvarderingarna.html
76
1 kap. 13–14 §§ högskolelagen.
77
Uka.se.
78
Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg.
nr. 411-00440-13).
75
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underlag som gruppen grundade sina bedömningar på var studenternas självständiga arbeten (uppsatser och examensarbeten), lärosätets självvärdering, studenternas erfarenheter (gruppintervjuer)
samt enkäter till tidigare studenter. Bedömargruppen redovisade sin
bedömning i form av ett yttrande om hur väl studenterna uppfyllde
vissa av utbildningens examensmål. I yttrandet lämnade bedömargruppen även ett omdöme om hur väl studenterna uppfyllde respektive examensmål. Måluppfyllelsen för varje utvärderat examensmål
angavs efter en tregradig skala: ”Mycket hög”, ”Hög” och ”Bristande”. Bedömargruppen motiverade sin bedömning för varje mål
och redovisade vilket/vilka underlag de använt för bedömningen.
Bedömargruppens yttrande avslutades med en rekommendation till
samlat omdöme för den utvärderade utbildningen. Det samlade omdömet angavs på en tregradig skala: ”Mycket hög kvalitet”, ”Hög
kvalitet” och ”Bristande kvalitet”. Universitetskanslersämbetet fattade beslut baserat på bedömargruppen yttrande. Om en utbildning
fick det samlade omdömet ”Bristande kvalitet” fick lärosätet sitt
examenstillstånd ifrågasatt. Det var denna bristande måluppfyllelse
som universitet/högskolan skulle åtgärda för att få behålla examenstillståndet. Efter ett år följde Universitetskanslersämbetet upp ifrågasättandet. Uppföljningen gjordes av bedömare som återigen gav
förslag till UKÄ om bristerna åtgärdats i tillräcklig grad. Om lärosätet
hade rättat till bristerna i utbildningen drogs ifrågasättandet tillbaka
av Universitetskanslersämbetet. Om UKÄ ansåg att bristerna inte
rättats till drogs tillståndet att ge examen in. Högskolan kunde även
välja att lägga ner utbildningen.79
6.12.3

Ett stort antal utbildningar med bristande kvalitet

Av de 105 utbildningarna fick 74 utbildningar omdömet bristande
kvalitet vilket uppgår till 70 procent av totala antalet utbildningar.
26 utbildningar fick omdömet hög kvalitet (25 procent), och fem
utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet (5 procent). För
fem av inriktningarna (kirurgi, onkologi, äldrevård, operation, barn
och ungdom) ansågs kvaliteten vara bristande för i stort sett samtliga
utbildningar. Fem lärosäten ansågs ha särskilt många utbildningar
med brister. Högskolan i Halmstad hade brister på fyra av fyra
79

Uka.se, http://kvalitet.uka.se/om-utvarderingarna.html
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inriktningar, Karolinska institutet hade brister på nio av tio, Mittuniversitetet hade brister på sex av sju, Lunds universitet visade sig
ha brister på åtta av tio och Umeå universitet uppvisade brister på
åtta av tio inriktningar. Fyra lärosäten hade inga utbildningar med
brister, Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola, Högskolan i
Skövde och Ersta Sköndal högskola.80
De huvudsakliga bristerna
Bedömargruppen valde ut sex olika examensmål som granskades och
som även stämdes av med lärosätena. Tre av examensmålen kunde
bedömas i huvudsak granskas mot bakgrund av de självständiga
arbetena. För övriga tre mål var självvärderingen och intervjuerna det
viktigaste bedömningsunderlaget. De huvudsakliga bristerna kunde
hänföras till tre olika examensmål, varav flest brister på examensmålet som anger att studenten ska ”visa förmåga att med helhetssyn
på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter …”. De förbättringsåtgärder som bedömarna nämner handlar om studieformer, lärarnärvaro,
examinationsformer och undervisningsgrad. Bedömargruppen ansåg
även att det behövs fler forskningsaktiva lärare och att lärosätena bör
ta ett större ansvar för examinationen av den verksamhetsförlagda
utbildningen. Omfattningen och innehållet på det självständiga
arbetet, vilket inte är reglerat i förordning, nämns också som problematiskt. Några utbildningar hade vid tiden för utvärderingen valt
att ha en uppsats om 15 högskolepoäng, medan andra utbildningar
hade valt att i stället låta studenterna göra en så kallad projektplan
med en omfattning om 7,5 högskolepoäng.81
Bedömargruppens synpunkter
Bedömargruppen skrev i sitt yttrande till beslut att utbildningen bör
förlängas för att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas, de angav dock
inte i vilken omfattning en förlängning borde ske. De ansåg också
att de nationella examensmålen borde ses över och moderniseras,
80

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg.
nr. 411-00440-13).
81
Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet. (Reg.
nr. 411-00440-13).
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eftersom det saknas vissa viktiga delar. Målen bör ta hänsyn till teknologiska innovationer, intersektionalitet, utvecklingen av e-hälsa
samt självmonitorering och egenvård. Överlag såg bedömarna ett
behov av ökat samarbete mellan lärosätena och arbetsgivarna, för att
till exempel tydliggöra skillnaderna mellan en sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Bedömargruppen lyfte även problemen för
lärosätena att hitta relevanta VFU-platser, vilket i sin tur påverkar
kvaliteten i utbildningen.82
Uppföljning av kvalitetsgranskningen
av specialistsjuksköterskeexamen
De utbildningar som ledde till specialistsjuksköterskeexamen och
examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå som granskades 2014 och som fick omdömet bristande kvalitet, fick ett år på
sig att följa upp bristerna och redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med bristerna. Av de 78 utbildningar som
fick omdömet bristande kvalitet lades sex ned i stället för att åtgärda
bristerna. Detta var utbildningar vid Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och Röda Korset högskola.
UKÄ gjorde under 2015 en uppföljande granskning av 72 utbildningar. Av dem bedömdes 69 utbildningar nå kvalitetskraven medan
tre utbildningar, samtliga vid Göteborgs universitet, bedömdes fortfarande innehålla brister, varför universitetet förlorade sina respektive examenstillstånd för utbildningarna.83
Lärosätenas åtgärder efter kvalitetsgranskningen
I den uppföljning som UKÄ gjorde av de utbildningar som fått bristande kvalitet har lärosätena inkommit med en analys av orsaken till
bristerna och en redovisning av vidtagna åtgärder för respektive
examensmål som brustit. I den del som rör den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen anger lärosätena att de inte i tillräckligt hög
grad haft lärare som medverkat i bedömningen av studenternas
prestation under VFU och att bedömningskriterier i VFU och kurs82

Ibid.
Uka.se. www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2016-06-29-uppfoljning-av-utbildningar-tillspecialistsjukskoterska.html
83
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och examensmål inte relaterat till varandra i tillräckligt hög grad. De
åtgärder som bland annat vidtagits har varit framtagandet av ett
bedömningsinstrument, examinerande lärare med lektorskompetens
medverkar tillsammans med klinisk handledare i bedömning av VFU
genom till exempel trepartssamtal med studenten, utbildningsplaner
har reviderats och bedömningskriterier och examinationer har förtydligats.
Den del som handlade om bristande måluppfyllelse i de självständiga arbetena gällde till exempel bristande måluppfyllelse om
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Lärosätena har i denna del
uppgivit att orsaker till bristerna bestått i att det självständiga arbetet
haft en omfattning på 7,5 högskolepoäng och innebar att studenterna endast examinerades avseende en projektplan. Planen innehöll
inte resultat eller diskussioner om sambanden mellan klinisk erfarenhet, teorier och aktuell forskning vilket medförde brister i förmågan
att analysera och integrera kunskap. De åtgärder som vidtagits för
att komma till rätta med bristerna har bland annat varit att öka
omfattningen på det självständiga arbetet från 7,5 högskolepoäng till
15 högskolepoäng. Kurser som behandlar vetenskaplig teori och
metod har reviderats så att studenterna tidigt ska kunna anknyta till
huvudområdets vetenskapliga grund och till specialistområdet samt
att bedömningskriterierna har reviderats i kursen för examensarbetet för att tydligare relatera till examensmålet.84

6.13

Samverkan i specialistsjuksköterskeutbildningen

Utredningens uppdrag om samverkan är omfattande och begreppet
samverkan spänner över en rad områden. I redovisningen av uppdraget i den del som rör samverkan beskrivs frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen (avsnitt 6.8) och samverkan inom anställningen (avsnitt 5.5.3).
I det följande redogörs för nulägesbeskrivning i den delen av uppdraget som gäller följande punkter i direktiven.

84

Beslut uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg. nr
411-00070-15, 411-00442-13).
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Utredaren ska analysera hur samverkan funderar mellan lärosäten
och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen, analysera och föreslå hur samarbete mellan
lärosäten och samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom en
region kan säkerställas, bedöma vilken samverkan som i första hand
behövs på regional nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå samt bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå.
6.13.1

Samverkan på nationell nivå

Specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare
Av direktiven till utredningen framgår att genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav på nära samarbete mellan
högskolor och vårdgivare. Vidare hänvisas i direktiven till utredningen
Effektiv vård (SOU 2016:2) som i sitt slutbetänkande gör bedömningen att det för effektiviteten inom vården är viktigt att vissa
utbildningsfrågor blir föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan mellan bland annat staten och huvudmännen.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) betonas betydelsen av
att universitet och högskolor samverkan med det omgivande samhället för att verksamheten ska kunna bidra till att möta samhällsutmaningarna, till samhällets utveckling och välfärd liksom hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och fler jobb. I högskolelagen anges att det
i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (1 kap. 2 §
andra stycket).85

85

Prop. 2016/17:50, s. 52.
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Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring
för läkare och tandläkare (ST-rådet)
I direktiven till utredningen anges som exempel på nationell samverkan det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring för läkare
och tandläkare som finns vid Socialstyrelsen.
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring är ett rådgivande
och beslutande organ som är instiftat av regeringen. Rådets ska bistå
Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom
vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som
ska krävas för att få bevis om specialistkompetens, utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369), stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen, främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen, följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt utarbeta kriterier för utbildande enheter för att
säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.
Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares
och tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.86
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares
specialiseringstjänstgöring. Ordföranden ska vara en representant
från Socialstyrelsen.
För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av
ledamöterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag
av Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst
en av ledamöterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och
Landsting, minst en på förslag av professionen, minst en på förslag
av vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets- och
högskoleförbund.87

86
87

§ 16, förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
§ 17, förordning med instruktion för Socialstyrelsen.
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Vad andra utredningar har sagt
om samverkan i vårdutbildningar
En stående kommitté för nationell samverkan
om kompetensförsörjning i vården
I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:02) föreslås att vissa utbildningsfrågor bör bli föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan mellan staten, huvudmännen (landsting/regioner
och kommunerna) och företrädare för vårdens professioner. Utredningen föreslår även att samverkansorganisationen skapas som en
stående kommitté. I kommittén bör ingå representanter från både
Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet. Utredningen
föreslår att följande områden bör hanteras inom en samverkansorganisation. Grundutbildningarnas dimensionering, det vill säga
antal studenter, grundutbildningarnas innehåll och fortlöpande ta
ställning till behov av förändring utifrån vårdens och samhällets
utveckling, vidareutbildningarnas dimensionering och utformning,
principiella övergripande kompetenskrav för vårdens professioner
och drivkrafterna för utvecklingen av nya arbetssätt, fördelning av
arbetsuppgifter m.m.88
Högre utbildning under 20 år
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) föreslog utredaren att lärosätena ska – i de fall detta inte redan finns –
skapa arenor för regelbunden och systematisk samverkan med arbetslivets representanter om dimensionering av högskolans utbildning.
Det föreslogs även att lärosätena ska – i de fall det föreligger behov
och detta inte redan finns – skapa arenor för regelbunden och systematisk samverkan med andra lärosäten om dimensionering av högskolans utbildning. Vidare görs bedömningen att utformningen av samverkansarenor ska anpassas till respektive lärosätes profil, behov och
arbetslivsintressenter inklusive hänsynstagande till lärosätets regionala, nationella och internationella uppdrag.89

88
89

SOU 2016:2. Effektiv vård, bl.a. s. 35.
SOU 2015:70, bl.a. s. 321.
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Samverkan på regional nivå

En del av utredningens uppdrag är enligt direktiven att analysera och
föreslå hur samverkan inom en region kan säkerställas samt bedöma
vilken samverkan som i första hand behövs på regional nivå respektive nationell nivå. Regeringen beslutade i juli 2016 att ge Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.90
I de följande avsnitten redogörs för myndigheternas pågående
regeringsuppdrag om samverkansarenor på nationell och regional nivå.
Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsens kartläggning utgör,
enligt utredningen en bra nulägesbeskrivning av den samverkan mellan lärosäten och vårdgivare som sker på den regionala nivån.
Socialstyrelsens och Universitetskanslersämbetets uppdrag
om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor
Uppdraget består av två huvuddelar. För det första ska myndigheterna analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och
regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen
inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. För det andra
arbeta för att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården,
oavsett driftsform eller huvudman. En slutrapport för uppdraget ska
lämnas till regeringen senast den 31 augusti 2019.
Nedan redovisas den del av uppdraget som behandlar samverkansarenor.
En inledande del i arbetet med att öka samverkan mellan berörda
aktörer har enligt myndigheterna varit att kartlägga befintlig samverkan på nationell och regional nivå91. Syftet var att få en bild av
vilka forum för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor som
finns mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och lärosätena och hur
dessa är utformade. Samverkansforum enbart mellan landsting eller
enbart mellan lärosäten inkluderades inte i kartläggningen. Kartläggningen visar att samtliga organisationer deltar i forum för kompetensförsörjning. I många fall handlar det om flera forum på olika
90

Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet (S2016/04992/FS).
91
Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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nivåer och sammantaget finns det cirka 100 forum för samverkan
mellan landsting, regioner och lärosäten.
Regional samverkan
De flesta forum som framkom i kartläggningen var forum på regional nivå. Det kan handla om samverkan mellan en region, landsting
och lärosäten eller om samverkan mellan flera regioner, landsting
och lärosäten. Flera av dessa forum utgår från landets sex sjukvårdsregioner. Det framkom även ett fåtal forum på nationell nivå, de
flesta av dessa var programspecifika som exempelvis sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet.
Kommunerna omnämndes delta i cirka femton av dessa forum.
Av kartläggningen framgår också att det finns ett tiotal forum för
samverkan mellan lärosäten och kommuner. Det tycks alltså inte
finnas så mycket av etablerad samverkan i dagsläget mellan lärosäten
och kommunerna, men flera intervjupersoner betonade att det finns
en önskan om ökad samverkan också med kommuner då en allt
större andel vårdpersonal är anställda av kommuner. Bland annat
kommunaliseringen av hemsjukvården har bidragit till ökat behov av
samverkan.
Det är tydligt att samverkan är en central fråga för såväl lärosäten
som för huvudmän inom hälso- och sjukvården. Det finns även ett
stort engagemang för samverkan och det var ett stort intresse för att
dela med sig av kunskap och delta i intervjuerna. Många av forumen
som kom upp är uppdelade utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv och ett operativt perspektiv. Centrala frågor som diskuteras
inom ramen för dessa forum är behov och utbud av utbildningar,
dimensionering, organisering, innehåll inklusive verksamhetsförlagd
utbildning och kvalitet. I många fall är det avtal om den verksamhetsförlagda utbildningen mellan aktörerna som utgör grund för
samverkan.92
Myndigheternas iakttagelser från platsbesöken är flera och utvecklas i sin helhet i uppdragets årsrapport för 2017. Nedan redogörs
för en del av myndigheternas iakttagelser.
Samverkan mellan huvudmän och lärosäten försvåras av att de har
olika uppdrag (regionalt uppdrag kontra nationellt uppdrag). Vidare
92

Ibid.
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såg man att lärosätena konkurrerar delvis med varandra gentemot
sjukvårdshuvudmannen, vilket kan få negativa konsekvenser för
exempelvis samordningen av VFU-platser. Gemensamma målbilder,
ett gemensamt språk samt en uttalad vision för vad samverkan
förväntas uppnå eller leda till är faktorer som identifierats som viktiga för att samverkan ska fungera. Detta gäller såväl samverkan mellan huvudmän och lärosäten, som samspelet mellan den regionala
och den nationella nivån. Om utgångspunkterna för dialogen mellan
de regionala samverkansarenorna skiljer sig åt allt för mycket, riskerar centrala diskussioner om exempelvis dimensionering i stället
att föras utifrån de enskilda samverkansarenornas behov och förutsättningar, och inte utifrån ett nationellt perspektiv. Huvudmän och
lärosäten har delvis olika uppfattning om vad som krävs för en
framgångsrik samverkan men samstämmighet finns om att roller och
uppdrag behöver blir tydligare, att kunskaps- och faktaunderlag bör
samordnas bättre samt att färdriktningen ur ett nationellt perspektiv
blir tydligare.
När det gäller frågan om nationell styrning framhålls av de samverkande parterna att det är viktigt att nationella mål måste vara möjliga för den regionala nivån att omsätta i befintliga strukturer och
sammanhang. Frågor och förslag om styrning är en av de frågor som
engagerar parterna i störst utsträckning. Struktur på regional och
nationell nivå, tydliga roller, uppdrag och ansvar, process och finansiering anges som förutsättningar av särskild betydelse för att långsiktiga samverkansarenor ska kunna skapas och upprätthållas.93
Regionalt ALF-avtal
Regional samverkan inom ALF-systemet regleras närmare i sju avtal
mellan respektive landsting och universitet. Det regionala avtalet
mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen tydliggör principerna för samverkan mellan universitetet och regionen,
och parternas gemensamma ambition är att tillsammans utveckla
universitetssjukvården. Det regionala ALF-avtalet styr inte bara
ALF-medel, utan även de regionala medlen för forskning, utveckling

93

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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och undervisning och de fakultetsanslag som är riktade mot universitetssjukvården. Dessa medel ska enligt ALF-avtalet styras genom
prioriteringar i samförstånd och vara tydligt identifierbara. Samarbetet ska också följas upp och utvärderas.94
Synpunkter på samverkan i utredningens frågeformulär
På vilket sätt och i vilken utsträckning sker samverkan
gällande utbildning lärosätena sinsemellan?
Samverkan sker på olika nivåer, enligt svaren på utredningens frågeformulär. Samverkan sker dels på lärosätesnivå, dels på programnivå
och mellan respektive inriktningar. Samverkan sker ofta i form av
olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten mellan lärosäten
som ligger i varandras geografiska närhet som har ett mer institutionaliserat samarbete. Ett exempel som lyfts är samarbetet mellan lärosätena i södra Sverige inom ramen för Lärosäten Syd.95
Finns det ett behov av att formalisera samverkan om
specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
En majoritet av de organisationer som svarat på frågan bedömer att
det finns behov av en formaliserad samverkan på nationell nivå.
Anledningen till detta är att garantera likvärdiga utbildningar och
tillgång på utbildningar i hela landet, speciellt utbildningar med lägre
söktryck som inte bär sina egna kostnader.96
Regeringen inrättar ett patientråd för hälso- och sjukvården
Regeringen har beslutat att inrätta ett patientråd för hälso- och sjukvården. Syftet är att underlätta regelbundna kontakter mellan regeringen och organisationer som företräder patienter inom svensk
hälso- och sjukvård. Gruppen är tänkt att förenkla möjligheten för
regeringen att få ett patientperspektiv på aktuella frågor. Social94

Regionalt avtal mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen om samarbete
kring grundutbildning av lärare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
95
Bilaga 5.
96
Ibid.
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ministern kommer under juni 2018 att presentera vilka organisationer som ska företrädas i patientrådet. Regeringen har sedan tidigare ett pensionärsråd och en funktionshindersdelegation som är
exempel på liknande råd. Det nya rådet kommer att fokusera på
hälso- och sjukvården.97

6.14

Specialistsjuksköterskeutbildningens volym

Avsnittet ger en översiktlig beskrivning av dagens specialistsjuksköterskeutbildning avseende utbildningsvolym, antal helårsstudenter och programnybörjare, antal examinerade samt en kortfattad
redogörelse över utvecklingen av doktorander inom forskningsämnet omvårdnad. Sist i avsnittet redogörs även för studenternas
ålder- och könsfördelning.
6.14.1

Antalet studenter på
specialistsjuksköterskeutbildningen har ökat

Tjugofem lärosäten har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen98. Av dessa lärosäten är tolv stycken universitet, nio stycken
är högskolor och fyra stycken är enskilda utbildningsanordnare.
Till flera yrkesexamensprogram har antalet behöriga förstahandssökande till höstterminen 2017 ökat jämfört med höstterminen 2016. Störst ökning visade specialistsjuksköterskeutbildningen
med 15 procent fler sökande. En än större ökning av antalet behöriga
förstahandssökande till specialistsjuksköterskeutbildningen skedde
mellan vårterminen 2017 (1 150 förstahandssökande) och vårterminen 2018 (1 700 förstahandssökande) med 47 procent. Trots att de
som sökte till högskolan höstterminen 2017 var fler än tidigare var
det totalt sett färre som antogs av de som inte tidigare studerat i
högskolan. Färre än hälften av de som sökte antogs. Samtidigt är det
inte alla som antas som påbörjar sin utbildning.99

97

Regeringen inrättar ett patientråd för hälso- och sjukvården. Pressmeddelande från regeringen (2018-04-30).
98
www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-blandexamenstillstand.html/svid12_2158bbb51621ecd5a963939/1882394903/?sol=&d=252
99
Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
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Antal helårsstudenter på specialistsjuksköterskeutbildningen
Det totala antalet helårsstudenter på specialistsjuksköterskeutbildningen uppgick mellan åren 2007–2017 till 22 711 stycken (tabell 6.8).

Källa: UKÄ. Helårsstudenter är en heltidsekvivalent av registrerade studenter.

Enligt tabellen ovan kan en ökning av antalet helårsstudenter noteras
mellan åren 2015/16 och 2016/17. Antalet helårsstudenter har inte
tidigare under mätperioden varit högre än för året 2016/17 med
2 505 helårsstudenter.
Programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen
Det totala antalet programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen för samtliga inriktningar uppgick för läsåret 2016/17
till 2 223 stycken (tabell 6.9).
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Källa: UKÄ.

Antal programnybörjare för läsåret 2016/17 uppgick vid samtliga
lärosäten till 2 223 stycken. Karolinska institutet antar flest nybörjare, mer än tre gånger så många än Göteborgs universitet som antog
151 nybörjare.
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Examinerade specialistsjuksköterskor

Källa: UKÄ.

Antal studenter som tog ut examen 2017 uppgick till 2 278 stycken.
Motsvarande antal studenter för 2016 var 2 241 stycken.
Antal examinerade specialistsjuksköterskor har ökat för varje år
från 2013 till 2017. Distriktssköterska är den inriktning inom vilken
flest studenter tog examen. År 2013 infördes möjligheten att ge
examen inom viss annan inriktning. För varje år därefter har fler nya
inriktningar startats. De inriktningar som har flest examinerade
studenter är inriktningar inom de elva fasta inriktningarna (se även
avsnitt 6.4.1).
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Studenter som är antagna till fler än en
specialistsjuksköterskeutbildning
Karolinska institutet (KI) har utifrån egen antagningsstatistik tagit
redan på hur många studenter vid lärosätet som är eller har varit
antagna till fler än en specialistsjuksköterskeutbildning.

Källa: UKÄ.

Av de drygt 5 000 studenter som har antagits till KI sedan 2007 har
cirka 450 stycken antagits till fler än en utbildning. Karolinska institutet uppger enligt vad utredningen erfar att studenterna i hög utsträckning är rörliga både inom olika utbildningar men även inom en
utbildning. Alltfler studenter ansöker om individuell studiegång och
deltar inte i studierna i enlighet med programmets studie- och kursupplägg samtidigt som fler studenter oftare gör studieuppehåll än
tidigare.
Till följd av att ett stort antal studenter rör sig mellan olika utbildningar ökar antal tillgodoräknanden för lärosätena. Karolinska institutet anger till utredningen att fler studenter än tidigare överklagar
negativa beslut om tillgodoräknanden.
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Färre doktorander i ämnet omvårdnad

Antalet doktorander mätt i helårsstudenter inom ämnet omvårdnad
har sjunkit mellan åren 2011–2017, visar statistik från UKÄ.

Källa: UKÄ100.

2011 uppgick antalet doktorander till knappt 172 stycken men för
åren därefter har antalet sjunkit. Under 2016–2017 har antalet legat
stilla med omkring 132 stycken, vilket är en minskning från 2011

100

www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html
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med nästan 40 stycken. En procentuell minskning från 2010–2017
med knappt 23 procent.
Utredningen har inte analyserat de bakomliggande orsakerna till
utvecklingen, tabellen finns med som upplysning över antalet doktorander i omvårdnad.
Enligt UKÄ ökade för 2017 antalet nybörjare inom utbildning på
forskarnivå och flest nybörjare fanns inom forskningsämnesområdet
medicin och hälsovetenskap.101
6.14.4

Hälften av alla sjuksköterskeutbildade
väljer att vidareutbilda sig

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån fanns det i Sverige
år 2014 cirka 111 000 personer, under 65 år, som fram till och med
år 2013 tagit en svensk sjuksköterskeexamen. Av de sjuksköterskeexaminerade är 88 procent kvinnor och 12 procent män. Det innebär
att utbildningen är kraftigt kvinnodominerad. Den långsiktiga trenden är att andelen män som väljer att utbilda sig till sjuksköterska
ökar, om än långsamt.
De flesta sjuksköterskor är mellan 40 och 59 år, vilket motsvarar
omkring 60 procent.
Uppemot hälften av alla sjuksköterskeutbildade väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska.
Det vanligaste yrket bland personer med sjuksköterskeexamen
var grundutbildad sjuksköterska. Här återfinns fler än var tredje
sjuksköterska. Därefter blir spridningen mellan yrkena stor och de
näst vanligaste yrkena var geriatriksjuksköterska och distriktsjuksköterska som tillsammans utgjorde cirka 15 procent. Bland samtliga
sjuksköterskeutbildade arbetade cirka 7 procent som någon form av
chef.102
För åren 2000–2001 legitimerades 3 070 sjuksköterskor. I december 2016 hade 51 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning och 45 procent tagit examen. För åren
2007–2008 legitimerades 4 226 sjuksköterskor. I december 2016 hade

101
102

Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
Sjuksköterskor utanför yrket. Statistiska centralbyrån (2017:3).
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47 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning vid minst ett tillfälle och 34 procent tagit examen.103
Antal nybörjare på program mot specialistsjuksköterskeexamen
uppgick för höstterminen 2017 till 1 945 stycken. Av dessa var
57 nybörjare yngre än 24 år, 1 051 stycken var mellan 25–34 år och
ett relativt stort104 antal studenter befann sig i åldersgruppen över
35 år, nämligen 837 stycken. Nybörjarna på specialistsjuksköterskeutbildningen i åldersgruppen över 25 år och uppåt 97 procent av det
totala antalet nybörjare.
Kvinnor utgör en majoritet av de som utbildar sig till specialistsjuksköterskor samtidigt som 43 procent av nybörjarna är över 35 år.
Det betyder att ett stort antal studenter som läser till specialistsjuksköterska förmodat redan har bildat familj eller är mitt uppe i
familjebildning och har etablerat sig med bostad och ekonomiska
åtaganden på en ort. Av detta följer att benägenheten att flytta för
att läsa en specialistutbildning torde vara lägre i denna studentgrupp.

103

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – en statistikpilot. Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen (2017-12-14).
104
www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/
statistikomrade.html?statq=https%3A%2F%2Fstatistikapi.uka.se%2Fapi%2Ftotals%2F31%3Fgroup_slug%3Da4e4f9b4e70330bce8610f373f7311f0
77d42899%26year%3DHT2017
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7

Barnmorskeutbildning
– nulägesbeskrivning,
överväganden och förslag

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av barnmorskeutbildningen. Därefter följer ett avsnitt med överväganden och förslag,
med utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

7.1

Utredningens uppdrag avseende
barnmorskeutbildningen

Utredningen ska enligt direktiven utreda om examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen behöver ändras. Av direktiven framgår att
det är viktigt att barnmorskeutbildningen följer kunskapsläget i vården. Utredaren ska i denna del analysera och bedöma om det finns
behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
och om behov finns, lämna förslag på en sådan examen, samt lämna
nödvändiga författningsförslag.
Utgångspunkter för utredarens arbete i denna del är att omfattningen på examen ska vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast. Utredaren ska även i sin bedömning särskilt
beakta vårdens kompetensbehov av barnmorskor på medellång och
lång sikt.
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Barnmorskeexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå med en
omfattning av 90 högskolepoäng. För examina på avancerad nivå
gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska
innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå
ska även utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (se
även avsnitt 5.1.4).
Legitimation och ensamrätt till yrke
Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att den som har
avlagt barnmorskeexamen kan ansöka och få legitimation för barnmorskeyrket.
Vidare följer av 4 kap. 9 § samma lag att behörig att utöva yrke
som barnmorska är endast den som har legitimation för yrket eller
som särskilt förordnats att utöva det.
7.2.2

Examensbeskrivning för barnmorskeexamen

Examensbeskrivningen för barnmorskeexamen framgår av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). I examensbeskrivningen för barnmorskeexamen anges de krav som ställs för
examen. Kraven anges i form av omfattning för examen uttryckt i
högskolepoäng, som i enlighet med ovanstående, för barnmorskeexamen uppgår till 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Kraven för examen anges också i form av ett övergripande mål uttryckt som, för
barnmorskeexamen ska studenten visa sådan kunskap som krävs för
behörighet som barnmorska. Målen anges under rubrikerna kunskap
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och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt.
Det anges även krav för det självständiga arbetet. För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Poängomfattningen för det självständiga arbetet regleras inte i examensbeskrivningen.
Det är därmed upp till respektive lärosäte med tillstånd att utfärda
examen barnmorskeexamen att besluta om det självständiga arbetets
poängomfattning.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För barnmorskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.

7.3

Behöver examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen ändras?

I fråga om behoven av en förändrad barnmorskeutbildning redogörs i
direktiven till utredningen för argument för en ändring av barnmorskeexamen utifrån två skrivelser som inkommit till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet)
från
vissa
lärosäten
(U2016/05244/UH och U2016/05355/UH). I direktiven hänvisas
till följande utdrag ur skrivelserna. Samhällets behov av barnmorskor
med en utvecklad kompetens har ökat och att barnmorskans verksamhetsområde har utvecklats som en följd av samhällsutvecklingen
vilket har påverkat barnmorskeutbildningens innehåll men inte dess
omfattning.
Av direktiven framgår även att förändringar i vården innebär att
arbetsuppgifter och yrkesroller ändras över tid. Det behövs därför
ett underlag för att avgöra om det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
7.3.1

Synpunkter från ingivare

Som nämnts ovan redogörs i utredningens direktiv till två skrivelser
som inkommit till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
från vissa lärosäten med förslag på förändringar av barnmorskeexamen.
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I det följande görs en närmare redogörelse för de inkomna skrivelserna.
Den första skrivelsen ankom till Utbildningsdepartementet i
november 2016 från följande ingivare. Karolinska institutet, Göteborgs
universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt Mälardalens högskola (U2016/05244/UH). Lärosätena vill genom skrivelsen föreslå att
en nationell utredning tillsätts för att utreda utformningen av barnmorskeexamen.
Bakgrunden till skrivelsen uppges vara förändringar i utbildningen alltsedan 1977 då utbildningen blev en högskoleutbildning
samt att barnmorskans verksamhetsområde genom åren har utökats
som en följd av samhällspolitiska reformer. Vidare hänvisas till en
studie som visar att utbildningstiden är för kort i förhållande till
programmets innehåll och examenskrav och att det finns svårigheter
att integrera de professionella och vetenskapliga kraven.
I skrivelsen redogörs för barnmorskans breda verksamhetsområde som ställer stora krav på bland annat lednings-, samordnings- och
planeringsförmåga för hälsoarbetet samt vetenskaplig skolning för
säker och evidensbaserad vård inom områden som mödrahälsovård,
graviditetsövervakning, förlossnings- och eftervård. Samtidigt innefattar verksamhetsområdet även preventivmedelsrådgivning, sexoch samlevnadsundervisning, gynekologisk vård, cytologprovstagning, klimakterierådgivning samt assisterad befruktning. Barnmorskan har utöver sitt medicinska och omvårdnadsmässiga ansvar en allt
viktigare roll i att identifiera psykosociala insatser hos kvinnor och
familjer under olika livsfaser.
I skrivelsen betonas behov av en förändrad utbildning som kan
svara mot dagens och morgondagens krav i vården. Ingivarna framhåller att dagens utbildning måste förlängas, alternativt göras om till
en direktutbildning. En direktutbildning skulle vända sig till nybörjare på grundnivå och leda till en yrkesexamen på avancerad nivå.
Fördjupning uppnås inom det egna huvudområdet, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, genom hela utbildningen.
Den andra skrivelsen ankom till Utbildningsdepartementet i
december 2016 från Högskolan i Skövde (U2016/05355/UH). Högskolan förslår i skrivelsen att en nationell utredning tillsätts för att
utreda utformningen av barnmorskeexamen. Bakgrundsbeskrivningen
och utmaningarna med dagens barnmorskeutbildning stämmer väl
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överens med den första skrivelsen, som redogjorts för ovan. Högskolan i Skövde föreslår att följande ska gälla för en ny utbildning.
Att utbildningen blir en sammanhållen utbildning på avancerad nivå
som omfattar fem år (300 högskolepoäng) och leder till legitimation
som barnmorska. Att en ny examensbeskrivning införs som i högre
utsträckning än i dag beaktar de krav som ställs inom de kompetensområden som ingår för såväl dagens som morgondagens yrkesverksamma barnmorskor. Att examensbeskrivningen i högre grad betonar vetenskaplig kompetens, teamarbete, ledarskap och nationelltoch globalt hälsoarbete och att utbildningen förutom yrkesexamen
också ger möjlighet till en generell examen på masternivå.
7.3.2

Övriga synpunkter om barnmorskeutbildningen

Utredningen har tillsatt en referensgrupp
Utredningen har valt att tillsätta en referensgrupp för den del av
direktiven som rör barnmorskeutbildningen. Gruppen har bestått av
intressenter och avnämare till utbildningen i form av representanter
från olika lärosäten, professionsförbund, privata och landstingskommunala vårdgivare samt företrädare från Socialstyrelsen.1
Utredningen har kallat till två möten med referensgruppen och
efterfrågat biträde för arbetet med utbildningen, framför allt i fråga om
eventuella förändringar av examensbeskrivningens för barnmorskeexamen.
Referensgruppen vill inte biträda utredaren
i frågor om barnmorskeexamen
Vid möten med referensgruppen har deltagande lärosäten och
Svenska Barnmorskeförbundet framfört att utredningens direktiv,
anses för begränsande för att ovan organisationer ska vara intresserade av ett aktivt deltagande i arbetet med en förändrad utbildning.
En förutsättning för ett deltagande är att utbildningens omfattning
inte ligger fast utan kan utredas. Av direktiven framgår att utbildningens omfattning om 90 högskolepoäng ska ligga fast.

1

Se bilaga 3.
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Enligt vad utredningen erfar är uppfattningen brett förankrad
bland de avnämare till utbildningen som utredningen har varit i kontakt med. En förändrad utbildning inom utredningens angivna direktiv är inte vad avnämarna till barnmorskeutbildningen är intresserade
av och de kan därför inte ställa sig bakom utredningens uppdrag.
I en skrivelse som inkom till utredningen i juni 2018 framför företrädare för Svenska Barnmorskeförbundet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Sophiahemmet högskola argument för behov av ett
tilläggsuppdrag för utredningen (U2017:08/Komm2018/00054–15).
Därtill har till utredningen även inkommit en skrivelse från ovan ingivare och ytterligare lärosäten med tillstånd att utfärda barnmorskeexamen som i korthet ger uttryck för en översyn av barnmorskeutbildningens längd och innehåll (Komm2018/00054-17).
Ingivarna anför i skrivelsen att de inte kan ställa sig bakom inbjudan från utredaren Kenth Nauclér, om att bidra med en förändrad
examensbeskrivning för barnmorskeutbildningen, utan betonar behovet av att en utredning tillsätts med ett bredare direktiv för att
utreda formerna för en reformerad barnmorskeutbildning. Ingivarna
föreslår att det tillsätts en utredning med mandat att särskilt utreda
barnmorskeprogrammens längd och innehåll. Den nuvarande utbildningen är alldeles för kort och kan inte tillgodose dagens krav på
både bred och specifik kunskap inom sexuell reproduktiv och perinatal hälsa.
Svar om barnmorskeutbildningen i utredningens frågeformulär
I det följande redovisas synpunkter angående barnmorskeutbildningen från de svarande organisationerna i utredningens frågeformulär. Se även bilaga 5.
Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande
examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för barnmorskeexamen?
Av frågeformuläret som utredningen skickat ut till ett stort antal organisationer framgår att i princip alla svarande organisationer anser att
behovet av åtgärder för barnmorskeutbildningen inte är genomförbara
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inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen. De allra flesta svarande organisationer lyfter fram att
utbildningen är för komprimerad och att det är problematiskt att
studenterna inte har tillräckliga förkunskaper inom huvudområdet
sexuell reproduktiv och perinatal hälsa när de påbörjar barnmorskeutbildningen.
Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de senaste
åren?
En majoritet av de svarande organisationerna uppger att barnmorskeprogrammet genomgått någon form av förändring. Dessa förändringar handlar framför allt om omstruktureringar. Det är dock ett
stort svarsbortfall.
Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både på
kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete pågår, både vad gäller
struktur och innehåll.
Flera svarande organisationer lyfter vikten av internationalisering.
Andra aspekter som lyfts är fördjupad kunskap inom huvudområdet,
höja professionens attraktivitet och att frågan om längre utbildning
ska utredas.
7.3.3

Behov av fortbildning och vidareutbildning

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) förtydligar medlemsstaternas ansvar avseende medlemsstaternas ansvar
att säkerställa att barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Regeringen understryker i propositionen Genomförande av det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44) vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar
sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.
Enligt vad utredningen erfar i kontakt med intressenter till barnmorskeutbildningen sker det i dag och sedan ett tiotal år tillbaka
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fortbildning och vidareutbildning i liten omfattning. De yrkesverksamma som utredningen varit i kontakt med uppger att fortbildning
och vidareutbildning knappt existerar i yrket. Vissa barnmorskor har
beskrivit att de inte haft fortbildning inom anställningen under nio
års tid.
Utredningen anser det befogat att fundera över om vården som
bedrivs på vissa håll är patientsäker och sker i enlighet med vetenskap
och beprövad erfarenhet. En evidensbaserad vård i ständig utveckling kräver att hälso- och sjukvårdspersonalen utför sitt arbete i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kan även
jämföras med kraven i 6 kap. patientsäkerhetslagen att hälso- och
sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.
Av samma lag framgår att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Av detta följer att individen ytterst är ansvarig för sitt
kompetensförsörjningsbehov men det förutsätter även att arbetsgivaren möjliggör kompetensutvecklingen inom tjänsten för att
kunskaperna ska komma vårdverksamheten till del.

7.4

Överväganden och förslag

7.4.1

Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning
för barnmorskeutbildningen

Utredningens bedömning: Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen. Utredningen kommer
trots detta inte lämna några författningsförslag i form av en förändrad examensbeskrivning avseende barnmorskeexamen. Examensbeskrivningen för barnmorskeexamen ändras inte utan
kvarstår i sin nuvarande form.

Överväganden
Utredningen har inom ramen för arbetet valt att tillsätta en referensgrupp bestående av experter inom barnmorskeutbildningen.
Möten med referensgruppen har ägt rum där deltagarna framfört att
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de inte har för avsikt att bistå utredningen med förändringar i examensbeskrivningen för barnmorskeutbildningen. Denna ståndpunkt
har även framförts skriftligt till utredningen.
Svenska Barnmorskeförbundet och samtliga av de lärosäten som
utbildar barnmorskor har framfört önskemål om en direktutbildning
till barnmorska, alternativt en förlängning av dagens utbildning.
Vidare framhålls att dagens utbildning inte rymmer den kunskap
som anses nödvändig för utövandet av barnmorskeyrket. Ytterligare
motiv som anges är att tillträde till barnmorskeutbildningen förutsätter en examen och legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeexamen omfattar vetenskapsområdet reproduktiv och perinatal hälsa
till skillnad från sjuksköterskeexamen där huvudområdet är omvårdnad. Detta innebär att barnmorskeutbildningen är en ny utbildning i förhållande till innehållet i sjuksköterskeexamen som i sig
ligger till grund för behörighet till barnmorskeutbildningen.
I utredningens direktiv anges som utgångspunkt för utredarens
arbete om barnmorskeutbildningen att omfattningen på examen ska
vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och att
kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast.
Utredningen menar i likhet med ett stort antal avnämare till barnmorskeutbildningen så som lärosäten med examenstillstånd för
barnmorskeexamen, företrädare för professionen samt vissa vårdgivare, att det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
Trots detta presenterar utredningen inte några förslag om ändringar i examensbeskrivningen eftersom utredningen uppfattar att
det saknas stöd för ett reformarbete i fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte kunnat fullgöra uppdraget i denna del.
7.4.2

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
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Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU),
förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa
att bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig
inom sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande
som har relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal som
ansvarar för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att fortbildningen bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska
framsteg och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt
lärande som har betydelse för deras yrke. Detta understryks även i
propositionen Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44). I propositionen betonar regeringen vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt
uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse2 till regeringen önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen
framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för att främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och höjer kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög
nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på
nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
2

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2015-02-12, gemensam skrivelse från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings- och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet.
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Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt 5 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska
kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter3 preciseras att
vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande
bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.4 I Socialstyrelsens
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de rättsfall5 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort en
avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt

3
4
5

SOSFS (2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
SOSFS (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Se avsnitt 4.7.19.
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behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.
Detta infördes i lagens6 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges7 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna
utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.8
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen9 för hur YKD har genomförts i

6

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
2013/55/EU.
9
Se avsnitt 4.3.6.
7
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svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköter och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en
målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting
och kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälsooch sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en
god hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlighet till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.10 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå.
Enbart de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det
ställas krav på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen
så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att
det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att
fortbilda sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med kraven i PSL.11 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
10
11

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
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det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens12 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar 5 kap.
4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är alltjämt
detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens
uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen13 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag14 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera
sina kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning
för att yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt
ansvar för att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också
ett kriterium som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det
vill säga har arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats allvarligt eller avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller
beprövad erfarenhet.15 Utredningen anser att det är viktigt att det
tydliggörs att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har den kompetens som behövs för att god vård ska kunna ges
har den enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
12

Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
14
Se avsnitt 9.2.
15
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
13
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När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga
yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och
effektiva yrkesinsatser.16 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna
genom att uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare
som omfattas av det automatiska erkännandet utifrån samordnade
utbildningskrav (läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper,
färdigheter och kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i
enlighet med de specifika förfaranden som gäller i respektive land,
säkerställa att det finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 §
framgår att ”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är
skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter
som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med
de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.”
Genom bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare är ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan
upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom
16

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à jour
med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska bibehållas på säker och effektiv nivå.”
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deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även
tittat på hur Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.17
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid
förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att
skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen
fanns fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att
Socialstyrelsens föreskrifter18 upphävdes den 31 december 2011.
Detta talar för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under
den tid som Socialstyrelsens föreskrifter19 gällde. Att överlämna till
arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom
kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas, oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas
krav i patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig
samt att det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya
rön etc. genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen
utarbetas i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter.
Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att
meddela föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter20 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen21 finns
den personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av
yrken som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla
sig uppdaterade om utvecklingen inom yrket22 detta då kraven riktar
17

Se avsnitt 4.3.3.
SOSFS 2005:12 om ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården.
19
Ibid.
20
SOSFS 2011:9.
21
5 kap. 2 § HSL.
22
Se avsnitt 4.3.5.
18

356

SOU 2018:77

Barnmorskeutbildning – nulägesbeskrivning, överväganden och förslag

sig till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt23 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav24 som så som det är formulerat med yrkesutövarens
personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är
också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en
vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.

23
24

Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
6 kap. 1 och 2 §§.
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Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade för25 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.26
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.27 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet
går hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet
att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att
det i lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.
Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella
kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör
en del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för
karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen
även ökar både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.28
7.4.3

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska
vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör
variera i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.

25

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
26
Se avsnitt 3.5.19.
27
Se avsnitt 9.2.
28
Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner
kronor per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Vidare ska utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen (U2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till
universitet och högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och
resursutredningens förslag29 till övergripande styrningsmodell för
universitet och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig30. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.31
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke32.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
29

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor (2018-01-04), U2017:05.
Prop. 2004/05:162.
31
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
32
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
30
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lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden33. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och inom
de utbildningsområden som utredningen har att se över har farhågan
även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen
utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan
snarare än att tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel
sektorer på arbetsmarknaden.34
Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på
avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans
omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå
som är anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av
systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper
anställda.35
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att
bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se
avsnitt 5.2.2)36.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
33

Prop. 1992/92:169.
SOU (2015:70) Högre utbildning under 20 år.
35
Ibid.
36
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
34
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varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är gratis
för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här uppstår
således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen menar
även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid
lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan
utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.37
I Högre utbildning under tjugo år38 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om
utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen39 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma
utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad
profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar
för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
37
38
39

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
SOU 2015:70.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).
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kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har
att se över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa
flera av de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen
ska följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för
återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara
ett helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående
kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som
kan motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling
och i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras
med kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har
även understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet,
som kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdsperson-
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alen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur
kurserna förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse
för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och
till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete
kring innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till
exempel kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen
ser här även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma
ökad samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då
konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i
önskad utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget
kommer konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan
olika lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning och kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om
resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer
snarare överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska
därmed inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden för
särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om vilka
utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen, menar
utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är möjligt
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att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten.
Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa utmaningar
i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och
som kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar
regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner40 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs
ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att
genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext.
De flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden. Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att
dimensionera efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande
dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med
kunskap och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma
yrkesaktiva i hela Sverige till del.
40

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till
distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för
landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor
och män att utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.41 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning
med 70 miljoner från och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna syftar till att öka individens möjligheter till
utveckling liksom efterfrågan hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har nära tillgång till utbildning.42
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning43. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och
stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus
på att erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i
hela landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader
samtidigt som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.

41

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(prop. 2017/18:179).
42
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(prop. 2017/18:179).
43
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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8

Finns det behov av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen? – nulägesbeskrivning,
överväganden och förslag

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning i fråga om behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen. Därefter följer ett avsnitt med
överväganden och förslag, med utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

8.1

Utredningens uppdrag avseende behov
av en specialiströntgensjuksköterskeexamen

Utredaren ska analysera och bedöma om det finns behov av att införa
en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå i högskolan, och om behov bedöms finnas, lämna förslag på examensbeskrivning för specialiströntgensjuksköterskeexamen, samt lämna nödvändiga författningsförslag.
En utgångspunkt för utredarens arbete i denna del är att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens kompetensbehov av specialiströntgensjuksköterskor på medellång och lång sikt.
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8.2

Om röntgensjuksköterskeexamen

8.2.1

Röntgensjuksköterskeexamen är en yrkesexamen
på grundnivå

Röntgensjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på grundnivå med
en omfattning av 180 högskolepoäng. För examina på grundnivå
gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska
bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera
och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta
kunskaper ven med personer utan specialkunskaper inom området.
Legitimation som röntgensjuksköterska
Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att den som har
avlagt röntgensjuksköterskeexamen kan ansöka och få legitimation
för röntgensjuksköterskeyrket.
8.2.2

Examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen

Examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen framgår av
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).
I examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen framgår
de krav som ställs för examen. Kraven anges i form av omfattning
för examen uttryckt i högskolepoäng, som för röntgensjuksköterskeexamen uppgår till 180 högskolepoäng. Kraven för examen anges
också i form av ett övergripande mål uttryckt som, för röntgensjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap som kräv för behörighet som röntgensjuksköterska. Målen anges under rubrikerna
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
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Det anges även krav för det självständiga arbetet. För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst
15 högskolepoäng.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För röntgensjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.
Yrkesexamen och generell examen
Universitet och högskolor har möjlighet att utifrån egna bedömningar
besluta om och starta utbildningar som leder till olika generella
examina förutsatt att kraven för den aktuella examen nås (se även
avsnitt 5.4.1).
För yrkesexamen och generell examen finns kraven för examen
reglerade i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen i
form av examensbeskrivningar.
Kraven för respektive yrkesexamen och generell examen skiljer
sig år genom att det för yrkesexamina finns skäl att i examensbeskrivningen ange mer preciserade krav med anknytning till det kommande yrket1.

8.3

Finns det behov av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen?

I direktiven till utredningen anges att då det i dag saknas underlag
om vårdens behov av specialiserade röntgensjuksköterskor behövs
en analys och bedömning av om det finns skäl att införa en ny yrkesexamen i högskolan eller om eventuella behov av specialistkompetens kan tas om hand av vårdgivarna.
För att kunna kartlägga vilka möjligheter som dagens röntgensjuksköterskor har till specialistutbildning har utredningen träffat
flertalet intressenter till utbildningen samt tillsatt en referensgrupp
och skickat ut ett frågeformulär med frågor om behov av specialistutbildning och vilken slags utbildning som redan sker i dag.
1

Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och bet.
2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214).
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Synpunkter från ingivare

Skrivelse till Utbildningsdepartementet
Vårdförbundet, Svensk förening för Röntgensjuksköterskor och samtliga lärosäten där utbildning till röntgensjuksköterska ges inkom i
november 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
med en skrivelse för att uttrycka önskemål om inrättandet av en statligt erkänd och reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor inom huvudområdet radiografi (U2016/04828/UH).
Enligt ingivarna bör en ny examen som ska leda till specialiströntgensjuksköterska föras in i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen. Skälet till förslaget är enligt ingivarna ett uttalat
behov av röntgensjuksköterskor med specialisering i radiografi inom
diagnostisk radiologisk verksamhet. Den nya examen ska leda till
skyddad specialistbeteckning i likhet med vad som gäller för specialistsjuksköterskeexamen.
Ytterligare skäl till en ny examen är enligt ingivarna den avancerade
utrustning och de allt oftare förekommande komplexa undersökningar som ställer höga krav på röntgensjuksköterskans specialistkunskaper. Likaså förutsätter multisjuka och välinformerade patienter att arbetet bedrivs utifrån evidens och en personcentrerad vård.
Specialistkompetens krävs i form av bildkvalitet, stråldos, strålsäkerhet, patient- och personalsäkerhet, optimering av undersökningsmetoder omvårdnad, medicinsk kunskap inom diagnos och behandling. I skrivelsen beskrivs att huvudområdet radiografi är ett
tvärvetenskapligt område där kunskaper inom omvårdnad, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin och medicin integreras. Vidare
framhålls att utbildning inom området radiografi ger den kunskap
som krävs för att undersöka patienter i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella
metoder.
Det uppges i skrivelsen att genom att säkra försörjningen på specialiströntgensjuksköterskor inom den diagnostiskt radiologiska
verksamheten ökar möjligheterna att på ett adekvat sätt möta behovet hos befolkningen.
En ny examen ska enligt uppgift leda till fördjupade kunskaper
inom kunskapsområdet och skapa förutsättningar för implementering
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av evidensbaserad vård. Detta stärker ytterligare röntgensjuksköterskans möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och
internationellt och finnas med i forskningsfronten.
Av skrivelsen ovan framkommer att det i dag finns ett utvecklat
samarbete med lärosätena och goda förutsättningar att erbjuda kurser
inom ett specialistutbildningsprogram. Den akademiska kompetensen inom skilda specialistområden kan hämtas från olika lärosäten
och utnyttjas effektivt. De ökade samarbetet över professionsgränserna
kräver att röntgensjuksköterskan breddar och fördjupar sin kompetens.
Ingivarna anför att en specialistutbildning skulle det skapas bättre
förutsättningar för patientnära forskning och utökat samarbete mellan den akademiska och kliniska verksamheten. Utbildningen skulle
även ha en tydlig klinisk förankring i den diagnostiskt radiologiska
verksamheten. En specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor uppges även kunna stärka samverkan mellan de olika verksamheterna och bidra till att säkra kompetensförsörjningen både i
klinisk verksamhet och vid universitetet.
Legitimerade röntgensjuksköterskor väljer
och formar sin framtid2
Svensk förening för Röntgensjuksköterskor genomförde under 2016
en nationell studie för att kartlägga röntgensjuksköterskans syn på
hur professionen har utvecklats och förändrats över tid och hur professionen ser på sin framtid.
Professionens nuvarande ställning
Deltagarna i studien upplevde en brist på röntgensjuksköterskor, då
många har gått i pension och alltför få söker sig till yrket. Nya tekniker och modaliteter kräver dessutom fler röntgensjuksköterskor.
Då röntgensjuksköterskan är ansvarig för både teknik och vård av
patienter, ansågs bristen på röntgensjuksköterskor minska deras
möjligheter att ta hand om patienterna på det sätt som de önskar.
För att uppmuntra fler studenter att välja yrket måste det bli mer
2

Legitimerade röntgensjuksköterskor väljer och formar sin framtid. Vetenskapliga rådet,
Svensk förening för röntgensjuksköterskor (november 2017).
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synligt för allmänheten, till exempel genom information om dess
innehåll, möjligheter och betydelse. Röntgensjuksköterskornas yrke
beskrivs sällan i media, trots behovet av fler röntgensjuksköterskor
och den stora tekniska utvecklingen.
Studien visar att arbetsglidning ökar succesivt och en av anledningarna är att antalet radiologer är för få, vilket innebär att uppgifter som tidigare utfördes av radiologer nu ligger inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde. Till exempel prioritering av inkommande remisser, hantering av otydligt skrivna remisser eller begäran
om olämpliga undersökningar. Dessutom bedömer röntgensjuksköterskan bildmaterialets kvalitet, primärgranskar för diagnos, avslutar undersökningen och skickar patienten vidare.
Personer utan formell kompetens utför uppgifter såsom att
vidarebefordra information, beräkna gfr, övervaka patient under
kontrastmedelsadministrering och utför radiografiska undersökningar,
vilket utarmar den professionella rollen och ökar risken för patient
och strålsäkerhet. Om något går fel ligger dock fortsatt ansvar hos
röntgensjuksköterskan. Av studien framgår uppfattningen att yrkesrollen hotas av vårdpersonal som gör strategiska val för att ta över
uppgifter inom röntgensjuksköterskans kompetensområde.
Specialisering leder till expertkunskap
Studien visade vidare att möjligheter till karriärutveckling var en väg
till en högre lön samt nytt och mer intressant arbetsinnehåll där
karriärstegen var viktig. Fördjupad kunskap om en viss modalitet var
en karriärväg eftersom det krävdes specifik kompetens. Karriärmöjligheterna var begränsade, mycket utbildning fick ske utanför arbetstid, en anledning var att karriärplanering är individuell och inte alltid
inriktad på avdelningens behov. Byte av arbetsgivare eller position
kunde påskynda karriärutvecklingen. Att bli applikationsspecialist,
arbeta inom den privata sektorn eller industrin, bli chef eller lärare
var andra karriärmöjligheter. I vissa fall var positionen förknippad
med engagemang eller erfarenhet.
Det finns högre krav från allmänheten eftersom befolkningen blir
äldre. Fler människor lever längre och deras sjukdomar behöver
undersökas. Ny teknik kommer att utvecklas som kräver djupare
och bredare kunskaper. Efterfrågan på reglerad specialistutbildning
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för röntgensjuksköterskor diskuterades i studien i relation till specialistutbildningar som redan finns för sjuksköterskor. Trots att
många röntgensjuksköterskor inte har utbildning på avancerad nivå
betraktade de sig som kunniga om strålningssäkerhet och experter
inom sitt område. I dag är fördjupning av kunskap ofta kopplad till
olika modaliteter och det finns ett tydligt uttryckt behov av en
reglerad specialistutbildning. Av studien framgår att bristen på röntgensjuksköterskor har uppmärksammats av verksamhetschefer som
har sett behovet av att göra yrket mer attraktivt för att locka studenter, eftersom de ofta efterfrågar möjligheter till en reglerad specialistutbildning.
En vårdgivares syn på röntgensjuksköterskans kompetens
i vården
Röntgensjuksköterskans kompetens och kompetensutveckling
Flera avnämare har inkommit till utredningen med underlag i fråga
om behov av specialiströntgensjuksköterskeutbildning. Nedan redovisas en vårdgivare, Region Skånes3, synpunkter i fråga om kompetenskrav och kompetensutveckling för röntgensjuksköterskan.
Legitimerad röntgensjuksköterska avser ett akademiskt yrke med
kärnkompetenser inom radiografins teori och praktik, ledarskap,
forskning, utveckling och utbildning. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och hämtar kunskaper främst från bild och
funktionsmedicin, strålfysik, medicin och omvårdnad. Kompetensutveckling hos röntgensjuksköterskan utgår ifrån patientens och
verksamhetens behov samt utvecklingsbehov av professionens kunskapsområde. Röntgensjuksköterskan utvecklas för att utföra vård
som skapar värde hos patienten. Kompetensutvecklingen hos röntgensjuksköterskan bygger på kunskaper, färdigheter, erfarenheter,
värderingar och förmågan till ledarskap och intra- och tvärprofessionell samverkan samt utbildning av andra.

3

Rapport från dialogdagen för reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Region
Skåne (2018-04-17).
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Kompetensstege för röntgensjuksköterskor inom Region Skåne
anger följande kompetenskrav hos en specialiströntgensjuksköterska:
– Har hög kompetens inom eget specialistområde,
– har evidensbaserat förhållningssätt; implementerar lokala/regionala/nationella riktlinjer och forskningsresultat samt engagerar
sig i metodutveckling, bildoptimering, utveckling- och forskningsprojekt inom specialistområdet,
– värderar styrkor och svagheter i arbetsgruppen, prioriterar utifrån
arbetsgruppens behov och arbetar förebyggande, tar ansvar för
arbetsgruppen,
– har välutvecklad kommunikationsförmåga i tal och skrift,
– föreläser inom verksamheten, på universitet, nationella och internationella konferenser, och
– fortsätter med egen utveckling inom radiografi och pedagogik.
Vårdens behovs av specialistkompetens inom diagnostisk bildmedicin
och strålfysik
Verksamhetsområde Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus och diagnostiska enheter inom Skånevård Sund och Kryh represenerar en kunskapsintensiv bransch, enligt Region Skåne. Verksamheterna beskrivs erbjuda högspecialiserad diagnostisk och terapeutisk
verksamhet, forskning, utveckling och utbildning. Den snabba tekniska
utvecklingen påbjuder metodutveckling och optimering av verksamhetens tjänster.
Enligt beslut från regiondirektören ska Skånes universitetssjukhus profilera sig som ett självständigt varumärke, som ett tvärvetenskapligt kunskapsnav för utbildning, forskning och högspecialiserad
vård på högsta nivå. Det förväntas att Skånes universitetssjukhus ska
vara drivare och skapa en högklassig miljö för studenter, forskare
och vårdprofessionen att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.
Detta stärker argument för behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och försörjning av medarbetare med hög utbildningsnivå
för att ständigt förbättra och utveckla det diagnostiska stödet inom
vården samt att garantera en god vårdkvalitet med hög patient-
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säkerhet, enligt regionen. Verksamheterna är under ständig utveckling och efterfrågan på hög kompetens hos medarbetare, där utav hos
röntgensjuksköterskan, är stor. Det avser såväl generell grundläggande kompetens som specialistkompetens. Grundutbildningen till
röntgensjuksköterska tillgodoser inte behoven för specialistkompetens hos röntgensjuksköterskan. Vidare anser Region Skåne att hög
kompetens inom röntgensjuksköterskans kärnkompetenser och
radiografi krävs för en trygg, säker och kostnadseffektiv vård samt
utveckling inom diagnostisk verksamhet. Evidens tyder på att hög
kompetens associeras med säker vård till patienten och att kvaliteten
på vården ökar i de verksamheter som har specialistkompetens. Specialiströntgensjuksköterskeexamen är porten till utveckling av vården på avancerad nivå inom professionens kunskaps-, kompetensoch forskningsområde.
8.3.2

Förutsättningar för utredningen och övriga synpunkter

Mot bakgrund av det omfattande uppdraget och den korta utredningstid som stått till utredningens förfogande har tydliga avgränsningar och prioriteringar i förhållande till uppdraget behövt göras.
Tidsbristen har även medfört att utredningen i den del som avser
specialiströntgensjuksköterskeexamen, inte haft möjlighet att i önskad
utsträckning kunnat göra en fördjupad bedömning. Utredningens
analys och bedömning ska därför ses mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande.
Utredningen har tillsatt en referensgrupp för frågor om behov
av specialiströntgensjuksköterskeexamen
Utredningen har valt att tillsätta en referensgrupp för den del av direktiven som rör frågan om det finns ett behov av en specialiströntgensjuksköterskeutbildning. Gruppen har bestått av intressenter och
avnämare till utbildningen i form av representanter från de lärosäten
som utbildar röntgensjuksköterskor, professionsförbund, privata
och landstingskommunala vårdgivare.4

4

Se bilaga 3.
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Utredningen har haft flera möten med referensgruppen som framfört en samstämmighet över behovet av en specialistutbildning för
röntgensjuksköterskor.
Underlag från Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
Utredningen har bett Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
att inkomma med argument angående behovet av en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Nedan redogörs för synpunkter som
inkommit från föreningens vetenskapliga råd.
Specialistkompetens inom området radiografi krävs för att kunna
möta verksamheternas behov och krav på hög kompetens. Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar strålskydd och
strålsäkerhet, omvårdnad, medicin, bild- och funktionsmedicin. Det
krävs specialistkompetens för att möta ett utökat ansvar för kvalitet
och säkerhet inom den radiografiska kontexten. Dessutom finns
krav på forsknings- och förbättringsarbete samt kvalitetssäkerhet
inom röntgensjuksköterskans kompetens- och specialistområde. Det
finns krav på specialistkompetens för att kunna leda professionsutvecklingen på arbetsplatsen på ett självständigt och reflekterande
sätt.
Det krävs specialistkompetens för att bidra till en patientsäker
vård. En specialistutbildning innebär vinster för både patient, remittent och medarbetare. Nya metoder och ny teknik kräver kunskap
och kompetens på avancerad nivå för att handleda och utbilda andra
och som utvecklar verksamheten.
Specialistutbildning behövs för att skapa karriärvägar inom yrket
för legitimerade röntgensjuksköterskor och de som vill vidareutbilda
sig ska kunna göra det inom ramen för sin profession och inte genom
att lämna yrket för att avancera inom andra närliggande områden.
Det finns behov av fler nivåer utöver grundutbildningsnivån för
att säkra kvaliteten och kompetensen i den kliniska verksamheten.
Specialistutbildningen ska bygga vidare på yrkesexamen för röntgensjuksköterskor. Utbildningens omfattning ska vara 60 högskolepoäng
varav 15 högskolepoäng ska vara allmän radiografi och 30 högskolepoäng inom ett specialområde inom radiografi. Utbildningen ska
bedrivas under minst två år på halvfart i kombination med klinisk
verksamhet inom specialområdet. Specialistutbildningen ska ges av
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universitet och högskolor på avancerad nivå med reglering i högskoleförordningen. Huvudområdet ska vara radiografi med öppen
inriktning i examensordning.5
8.3.3

Röntgensjuksköterskans möjligheter till utbildning
på avancerad nivå

De flesta lärosäten som har tillstånd att utfärda röntgensjuksköterskeexamen och som utredningen varit i kontakt med uppger att
de erbjuder fristående kurser dock i begränsad omfattning inom
röntgensjuksköterskans kunskapsområde. Vissa lärosäten erbjuder
även längre sammanhållna utbildningsprogram. Vid Uppsala universitet startas exempelvis en ny masterexamen från och med höstterminen 2018. Förutom den nystartade utbildningen vid Uppsala
universitet saknas dock förekomsten av magisterexamina inom området till stor del i dag trots att lärosätena har möjlighet att starta
generella examina på magister- och masternivå. Enligt uppgift till utredningen, i enlighet med ovanstående inspel från Svensk förening
för Röntgensjuksköterskor, skulle specialistområdet för en specialiströntgensjuksköterskeexamen ha en omfattning om 30 högskolepoäng
för respektive specialområde inom radiografi. Därutöver ska 15 högskolepoäng utgöras av allmän radiografi. Utredningen uppfattar
således att de olika specialistområdena inom röntgenområdet inte
motsvarar eller genomsyrar respektive specialistområde i en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Det vanligast förekommande, enligt vad utredningen erfar, är att
vissa lärosäten i dag ger och även fortsättningsvis skulle ge fristående
kurser på avancerad nivå som sammanlagt inom ett och samma specialistområde uppgår till en omfattning av 15–30 högskolepoäng.
Värt att påminna om i sammanhanget är att i den svenska högskolan inte finns någon yrkesexamen med mindre omfattning än
60 högskolepoäng.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resonerade om omfattningen
av yrkesexamina i rapporten Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Myndigheten menar
att en ny yrkesexamens innehåll och omfattning beror självklart
främst på vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för
5

Varför behövs en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Svensk förening för röntgensjuksköterskor (U 2017:08 dnr Komm2018/00054-21).
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att en från utbildningen examinerad person ska kunna verka på det
avsedda yrkesområdet. UKÄ anser dock att det är olämpligt att inrätta en ny yrkesexamen om dessa kunskaper kan erhållas genom en
utbildning som enbart omfattar 30 högskolepoäng. Utbildningar
som leder till examina bör ha en relativt stor omfattning i ett långsiktigt hållbart högskolesystem, medan kortare påbyggnadsutbildningar kan erbjudas i form av olika fort- och vidareutbildningsinsatser som inte ger en specifik examen inom högskolan.6
Av svaret på utredningens frågeformulär framgår att fortbildning
och vidareutbildning i dag sker vid universitet och högskolor i form
av fristående kurser och internutbildningar som ges av vårdgivarens
olika verksamheter men också av tillverkare och leverantörer av bildoch funktionsutrustning.7
Av underlaget som utredningen har tagit del av och som redovisats ovan, framgår att det i dag finns ett utvecklat samarbete med
lärosätena och goda förutsättningar att erbjuda kurser inom ett
specialistutbildningsprogram och att den akademiska kompetensen
inom skilda specialistområden kan hämtas från olika lärosäten och
utnyttjas effektivt.
Enligt nuvarande bestämmelser för examenstillstånd som följer
av 1 kap. 12 § högskolelagen och 6 kap. 5 a–f §§ högskoleförordningen är det inte möjligt för lärosäten att tillsammans ansöka om
tillstånd för en examen. De regler som finns gällande gemensamma
examina i samma författningar8 utgår från att de lärosäten som
utfärdar en gemensam examen vart och ett har tillstånd att utfärda
examen. För att säkerställa kvaliteten på de examina som ingår i en
gemensam examen, bör emellertid bara examina som får utfärdas av
de lärosäten som varit med och anordnat utbildningen ingå i den
gemensamma examen9. Tillstånd att utfärda examina beviljas endast
för en högskola. Likaså gäller att för det fall som examenstillståndet
återkallas gäller det endast för den aktuella högskolan10
Efter genomgången röntgensjuksköterskeutbildning är studenten
inte behörig för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen.

6

Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Universitetskanslersämbetet, s. 9. (Rapport 2017:5).
7
Bilaga 5.
8
6 kap. 11 a–f §§ högskoleförordningen (1993:100).
9
Prop. 2008/09:175. Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid, s. 43 ff.
10
1 kap. 14 § högskolelagen (1992:1434).
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Detta faktum har flera avnämare framfört som ett hinder för röntgensjuksköterskans utvecklingsmöjligheter i yrket. Det blir en återvändsgränd för studenten som helt måste börja om och läsa in en
sjuksköterskeexamen för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen kan konstatera att även om innehållet i sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen skiljer sig åt finns
det även områden med likartat innehåll, inte minst inom ämnet vårdvetenskap.
Ett problem som lyfts av intressenter till utbildningen är att trots
vårdens välartikulerade- och definierade behov av kurser inom röntgenområdet samt ett högt söktryck till de utbildningar och fristående
kurser som lärosätena erbjuder, är området nedprioriterat hos lärosätesledningarna. Det saknas även ekonomiska förutsättningar på
lärosätet för att erbjuda fler kurser i enlighet med det behov som
finns. Medlen är redan intecknade till andra utbildningar varför
området tvingas stå tillbaka. Utredningen erfar att intressenter oroas
över nämnda utveckling som i slutändan riskerar att påverka patienterna eftersom personalen inte har adekvat utbildning i relation till
den snabba tekniska utveckling som sker inom röntgenområdet.
Svar om behov av specialiströntgensjuksköterskeexamen
i utredningens frågeformulär11
Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
Det finns ett behov av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen, enligt en klar majoritet av de svarande organisationerna.
Anledningen är framför allt den snabba tekniska utveckling som ställer allt högre krav på röntgensjuksköterskans tekniska kunnande och
förmåga att konsumera forskning.

11

Bilaga 5.

379

Finns det behov av en specialiströntgensjuksköterskeexamen? ...

SOU 2018:77

8.4

Överväganden och förslag

8.4.1

Specialiströntgensjuksköterskeexamen ska inte föras
in i högskolan

Utredningens bedömning: Specialiströntgensjuksköterskeexamen ska inte införas i högskolan.
Utredningen bedömer att respektive specialistområde i omfattning i dag inte motsvarar en yrkesexamen om 60 högskolepoäng. Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande.
Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda vilka förutsättningar
som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen.

Överväganden
Universitet och högskolor ska själva besluta om sitt utbildningsutbud i enlighet med studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Lärosätena kan starta generella examina förutsatt att kvalitetskraven på utbildningen nås.
Flertalet lärosäten erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på avancerad nivå för röntgensjuksköterskor. Däremot
finns inte någon yrkesexamen på avancerad nivå för röntgensjuksköterskor.
Utredningen erfar att utvecklingen inom området för röntgensjuksköterskeyrket går snabbt både i tekniskt och medicinskt avseende.
Detta ställer i sin tur stora krav på tillgång till fortbildning och vidareutbildning för röntgensjuksköterskor.
Vårdförbundet, Svensk förening för röntgensjuksköterskor och
samtliga de lärosäten som utbildar röntgensjuksköterskor har till utredningen framfört önskemål om en reglerad specialiströntgensjuksköterskeexamen i likhet med specialistsjuksköterskeexamen.12 Det
12

Skrivelse angående statligt erkänd och reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor inom huvudområdet radiografi (U2016/04828/UH).

380

SOU 2018:77

Finns det behov av en specialiströntgensjuksköterskeexamen? ...

huvudsakliga skälet som anges i skrivelsen för att inrätta en ny
examen är enligt yrkesföreningarna och lärosätena det uttalade nationella behovet av röntgensjuksköterskor med specialisering inom diagnostisk radiologisk verksamhet.
Utredningen kan konstatera att det råder brist på kurser inom
ämnesområden med relevans för röntgensjuksköterskeyrket för att
det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling. Vårdgivare efterfrågar fler fristående kurser inom olika
specialistområden än vad som i dag finns att tillgå i högskolan. Samtidigt som högskolorna inte prioriterar utbudet av fristående kurser
för fortbildning och vidareutbildning i den omfattning som efterfrågas. Orsakerna till denna situation är flera men den vanligast
förekommande som utredningen mött är att lärosätena redan har
fyllt sitt utbildningsuppdrag och kan därför inte utöka antalet platser
ytterligare. Avnämare menar även att det handlar om prioritering av
olika ämnesområden vid lärosätena. Eftersom röntgenområdet är ett
mindre ämnesområde prioriteras behov ned till förmån för andra
större ämnesområden.
Sammantaget gör utredningen bedömningen att det inte ska
införas en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå
i högskolan. Utredningen anser dock att det står utom tvivel att det
behövs ytterligare utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att
tillgodose röntgensjuksköterskans behov och efterfrågan på fortbildning och vidareutbildning i högskolan.
Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund av
den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande. Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda vilka förutsättningar som
finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att de områden som specialisering efterfrågas för röntgensjuksköterskor vart och ett består av kurser i total
omfattning upp till 30 högskolepoäng. Det är i första hand fråga om
mycket specifika kunskapsområden som ska behandlas. Utredningens
bedömning är att det inom det aktuella specialistområdet inte i dag
anses befogat att införa en specialiströntgensjuksköterskeexamen
eftersom områdets specifika inriktningar som helhet i dag inte mot-
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svarar 60 högskolepoäng. I fråga om specialistutbildning för röntgensjuksköterska skulle en examen med krav som anges i examensordningen snarare verka hindrande dels på grund av den snabba
utveckling som yrket genomgår dels för att områdena är så smala att
en utbildning med en omfattning om 60 högskolepoäng snarare
inkludera kunskaper som är av mer generell karaktär och inte utgörs
av kunskaper inom specialiseringens område.
Utredningen vill framhålla lärosätenas möjligheter att erbjuda
generella examina som innebär att flera lärosäten redan i dag erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på avancerad nivå
för röntgensjuksköterskor. I fråga om fristående kurser på avancerad
nivå för röntgensjuksköterskor då detta saknas till stor del i dag. Nuvarande kursutbud är för litet för att det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling. Utredningen föreslår
mot denna bakgrund ett ökat antal fristående kurser i högskolan,
som beskrivs i det följande.
8.4.2

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU), förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa att
bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom
sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av
fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande som har
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relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar
för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att fortbildningen
bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska framsteg
och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som
har betydelse för deras yrke. Detta understryks även i propositionen
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(prop. 2015/16:44). I propositionen betonar regeringen vikten av
kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och
att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse13 till regeringen önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen
framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för att
främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och höjer
kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga
regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även
i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att
garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
ska kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten
i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter14 preciseras
att vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för
13

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2015-02-12, gemensam skrivelse från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet.
14
SOSFS (2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
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personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.15 I Socialstyrelsens Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de
rättsfall16 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort
en avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt
behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.

15
16

SOSFS (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Se avsnitt 4.7.19.
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Detta infördes i lagens17 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges18 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.19
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen20 för hur YKD har genomförts i
svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköter och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och
kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en god
hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlig-

17

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
19
2013/55/EU.
20
Se avsnitt 4.3.6.
18
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het till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.21 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av
att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå. Enbart
de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är
uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det ställas krav
på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen så att de kan
upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom
deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en
säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att fortbilda
sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet
med kraven i PSL.22 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra
fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens23 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar
5 kap. 4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde
yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är
alltjämt detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera
sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen
bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
21
22
23

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
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utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning
utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen24 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag25 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är
det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera sina
kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning för att
yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt ansvar för
att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också ett kriterium
som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett
till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det vill säga har
arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats allvarligt eller
avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller beprövad
erfarenhet.26 Utredningen anser att det är viktigt att det tydliggörs
att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har
den kompetens som behövs för att god vård ska kunna ges har den
enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna
utförs.
När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
24
25
26

Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
Se avsnitt 9.2.
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
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att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga
yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och
effektiva yrkesinsatser.27 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna genom att uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare som
omfattas av det automatiska erkännandet utifrån samordnade utbildningskrav (läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i
enlighet med de specifika förfaranden som gäller i respektive land,
säkerställa att det finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 § framgår att
”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att
upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.” Genom
bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare är
ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt
och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även
tittat på hur Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.28
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal
som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att skapa
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen fanns
27

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à jour
med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska bibehållas på säker och effektiv nivå.”
28
Se avsnitt 4.3.3.
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fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att Socialstyrelsens föreskrifter29 upphävdes den 31 december 2011. Detta talar
för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under den tid som
Socialstyrelsens föreskrifter30 gällde. Att överlämna till arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas,
oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas krav i
patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig samt att
det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya rön etc.
genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen utarbetas
i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter. Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att meddela
föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter31 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen32 finns den
personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av yrken
som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla sig
uppdaterade om utvecklingen inom yrket33 detta då kraven riktar sig
till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt34 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
29

SOSFS 2005:12 om ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården.
30
Ibid.
31
SOSFS 2011:9.
32
5 kap. 2 § HSL.
33
Se avsnitt 4.3.5.
34
Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
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är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav35 som så som det är formulerat med yrkesutövarens personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet
är också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en
vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.
Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade
för36 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.37
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.38 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet
går hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet
att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att
det i lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.

35

6 kap. 1 och 2 §§.
En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
37
Se avsnitt 3.5.19.
38
Se avsnitt 9.2.
36
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Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör en
del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen även ökar
både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.39
8.4.3

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör variera
i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till
längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.
Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner kronor
per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor. Vidare
ska utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen (U 2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått
med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till
universitet och högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och
39

Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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resursutredningens förslag40 till övergripande styrningsmodell för
universitet och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig41. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.42
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke43.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden44. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och inom
de utbildningsområden som utredningen har att se över har farhågan
även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan.
Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen
inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan snarare än att
tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel sektorer på
arbetsmarknaden.45
40

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor (2018-01-04),
U2017:05.
41
Prop. 2004/05:162.
42
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
43
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
44
Prop. 1992/92:169.
45
SOU (2015:70) Högre utbildning under 20 år.
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Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå som är
anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper anställda.46
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på
fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar
enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå
upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då
medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se avsnitt 5.2.2)47.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är gratis
för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här uppstår
således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen menar
även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
46
47

Ibid.
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
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gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.48
I Högre utbildning under tjugo år49 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen50 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men
kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och
högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden
som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har att se
över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa flera av
de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen
ska följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för
återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara
ett helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande
kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående
kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som
48
49
50

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
SOU 2015:70.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).
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kan motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling
och i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras med
kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har även
understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet, som
kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena
behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur kurserna
förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete kring
innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till exempel
kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen ser här
även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma ökad
samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i önskad
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utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget kommer
konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan olika lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning och
kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna
förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer snarare
överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska därmed
inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden
för särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om
vilka utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen, menar
utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är möjligt
att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten.
Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa utmaningar
i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och som
kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år
under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner51 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i
enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar
som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande
resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
51

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen
av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext. De
flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden.
Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att dimensionera
efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad
verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med kunskap
och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma yrkesaktiva i hela Sverige till del.
Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och
ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor och män att
utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.52 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning med 70 miljoner från
och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna syftar
till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan
hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att
individen har nära tillgång till utbildning.53
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning54. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer
i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus på att
erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom
det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i hela
landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
52

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop.
2017/18:179).
53
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop.
2017/18:179).
54
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar
som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader samtidigt
som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande
moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.
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Överväganden och förslag

Med utgångspunkt i utredningens direktiv redovisas i detta kapitel
utredningens överväganden och förslag utifrån bland annat nulägesbeskrivning i kapitel 3, 4, 5 och 6. Ordningen på förslagen följer av
utredningens direktiv. I kapitel 10 redovisas konsekvenserna av utredningens förslag.
Kapitlet inleds med en kort nulägesbeskrivning över vårdens utmaningar som syftar till att ge en inramning till utredningens överväganden och förslag. Se i övrigt kapitel 3. Därefter presenteras en
översiktlig sammanfattning av utredningens förslag och slutligen
följer utredningens överväganden och förslag i sin helhet.

9.1

Inledning

Svensk hälso- och sjukvård presterar överlag goda medicinska resultat. Hälso- och sjukvården står likväl inför mångfasetterade utmaningar vad avser till exempel jämlikhet, tillgänglighet, patientcentrering, samordning och effektivitet. Hälso- och sjukvården utgör en
väsentlig del av den offentliga sektorn i Sverige och sysselsätter ett
stort antal kvinnor och män. De totala hälso- och sjukvårdsutgifterna uppgick 2014 till omkring 440 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 11 procent av bruttonationalprodukten1. Hälso- och sjukvården påverkas i hög grad av internationalisering, kunskaps- och
teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För
att svensk hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning
är reformer och kontinuerlig utveckling nödvändigt på både kort
och på lång sikt.2
1

www.scb.se/contentassets/3cfeb4660d924d279add6d284d19812d/forandringar-avhalsorakenskaperna-2016.pdf
2
Prop. 2016/17:43. En ny hälso- och sjukvårdslag.
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Sverige uppvisar dock sämre resultat3 jämfört med andra länder i
fråga om patienters upplevelser av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra patienten delaktig. I fråga om kompetensförsörjningen finns också en rad olika problem. Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt att allmänläkare länge
har varit en bristkategori i vården, utgör utmaningar.4
För att lösa utmaningarna pågår bland annat ett reformarbete
som bygger vidare på betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) mot
att allt mer av vården ska bedrivas närmare befolkningen. Vården ska
ges som öppen vård i första hand. Sluten vård kan ges när vården inte
kan ges som öppen vård och sluten vård kan ges på vårdinrättning
eller annan plats. En av anledningarna till detta är den demografiska
utvecklingen och befolkningens förväntningar på vården, vilket gör
att vården behöver kunna tillgodoses nära invånarna. Det är primärvården som i första hand bör kunna möta behoven.5
Vårdens utmaningar kräver även förändrade arbetssätt. Utbyggda
vårdcentraler på till exempel internet i alla landsting skulle kunna
avlasta i geografiska områden där det råder brist på specialister i allmänmedicin. På flera platser utvecklas arbetssätt där en sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande på distans
med hjälp av teknik.6
Utredningens förslag i relation till utvecklingen
och utmaningarna i hälso- och sjukvården
Ovanstående nulägesbeskrivning synliggör en rad utmaningar i
hälso- och sjukvården. För att vårdgivarna ska ges förutsättningar att
bedriva en jämlik och säker vård anser utredningen att det krävs en rad
åtgärder för att stärka specialistutbildade sjuksköterskors roll i den
framtida vården. Sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför förbättrade villkor och förutsättningar för dessa yrken har möjlighet att förbättra vårdens kvalitet.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund bland annat ett antal
nya utbildningsvägar som syftar till att skapa nya yrkesroller och
3

International Health Policy Survey (IHP-undersökningen från bland annat 2017).
SOU 2017:53. God och nära vård, s. 28 ff.
5
SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 361 ff.
6
Ibid.
4
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utbildningsmöjligheter för sjuksköterskan som vill specialistutbilda
sig. Genom utredningens förslag om införandet av en ny yrkesexamen och yrkesroll i vården, den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan (AKS), ökar kvaliteten i den patientnära vården och ger
sjuksköterskan möjligheter till karriärutveckling och ökad attraktivitet i yrket. Utredningens förslag om krav på fortbildning syftar till
att ge fler individer möjlighet till kontinuerlig kunskapspåfyllnad
genom fortbildning vilket leder till ökad kompetens och trygghet i
yrkesutövningen samt stärker det livslånga lärandet. Utredningen
föreslår även ett ökat antal fristående kurser högskolan för att underlätta för arbetsgivare att löpande kompetensutveckla sin personal
och inte enbart vara beroende av de ettåriga specialistsjuksköterskeutbildningarna eller kostsamma uppdragsutbildningar för att få tillgång till rätt kompetens i vården. Utredningen föreslår även en ny
specialistsjuksköterskeexamen som förstärker utbildningens vetenskapliga förankring och möjliggör en ökad flexibilitet för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen i vården i högre grad
än i dag. Förslag från utredningen läggs även i fråga om ökade forskningsmedel för den vårdvetenskapliga forskningen för att stärka kvaliteten i den evidensbaserade vården. För att komma till rätta med de
problem som förknippas med den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen (VFU) föreslås ett VULF-avtal7 (motsvarande ALFavtalet) för en ökad kvalitet och uppföljning inom ramen för VFU.
VULF-avtalet ger lärosäten och vårdgivare bättre samverkansmöjligheter inom ramen för de regionala avtalen. Därutöver föreslås för
ökad samverkan mellan lärosäten och huvudmän förändringar i
regelverken för förenade anställningar och ett nationellt råd inom
Regeringskansliet för en löpande diskussion mellan regeringen och
avnämare rörande frågor om kompetensförsörjning i vid mening.
Dessutom föreslår utredningen en rad åtgärder som kan öka
attraktiviteten och tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i
form av dels verktyg för vårdgivarna som underlättar planeringen av
kompetensförsörjningen på kort och dels åtgärder i form av goda
exempel som vårdgivarna kan vidta.

7

Avtal för vårdvetenskaplig utbildning lärande och forskning.
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Utredningens förslag: Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras,
särskilt i fråga om verksamhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.8
God vård ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har
kompetens för uppgiften.
Förslagen innebär att ändringar föreslås i 5 kap. 1 och 4 §§
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Utredningens bedömning: Vårdgivarna ska använda ledningssystemet som verktyg för att på kort och lång sikt inventera,
identifiera och planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Överväganden
Enligt utredningens direktiv ska utredningen analysera och bedöma
hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
Flertalet myndigheter redovisar löpande rapporter med analyser
av tillgång och behov för specialistsjuksköterskeyrket. Den samlade
analysen är att andelen specialistsjuksköterskor har minskat under
de senaste åren. Det finns även en bred samsyn hos bland annat vårdgivare och yrkesföreningar om att det både på kort och på lång sikt
behövs fler specialistsjuksköterskor i vården.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterar att det är svårt
att prognostisera det framtida behovet av personal i olika yrken
eftersom många faktorer är okända. De olika prognoser som gjorts
på senare år är dock relativt samstämmiga avseende flera akademiska
yrken inom bland annat vårdområdet. Redan för drygt tio år sedan
prognostiserades en framtida brist för sjuksköterskor, läkare och
8

Förslaget riktar sig de yrkesutövare som omfattas av utredningens uppdrag.
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tandläkare och det som förväntades då har nu blivit kännbart i stora
delar av landet.
När det gäller högskolans utbildningsområde för hälso- och sjukvård, inom vilket specialistsjuksköterskeutbildningen ingår, så utgör
yrket med flera andra yrken tydliga bristområden på dagens arbetsmarknad. Detta trots att utbildningsområdet haft den kraftigaste
tillväxten under de senaste 20 åren.9
Statistiska centralbyrå (SCB) konstaterar i rapporten Trender
och prognoser10 att det i dag råder brist på specialistsjuksköterskor
oavsett inriktning. SCB:s rapport över tillgång och efterfrågan på
arbetskraft till 2035 visar att sammantaget beräknas efterfrågan på
hela gruppen öka med cirka 20 procent. Däremot saknas uppgifter
om efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom olika specialistinriktningar. Även i fråga om tillgången på yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom olika specialistinriktningar är uppgifterna
osäkra med undantag för specialister inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Detta kan delvis förklaras med att
nämnda specialistkompetenser utgör en förutsättning för att kunna
arbeta inom respektive specialitet varför arbetsgivarens behov enklare kan bedömas med utgångspunkt i de anställningar som tillhandahålls för dessa specialister.
När det gäller övriga specialistinriktningar är det inte lika enkelt
att dra några slutsatser, erfar utredningen. Vårdgivarna ger uttryck
för att det finns ett stort behov av specialister inom vården men det
saknas uppgifter om behoven av specialisering utöver de nyss nämnda specialiteterna. Även distriktssjuksköterskor efterfrågas i vissa
fall.
Vårdgivarna har som nämnts i kapitel 4, ansvar för att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och kvalitetssäkras11
och för detta krävs att vårdgivarna har ett ledningssystem. I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem saknas dock bestämmelser
om krav på uppgifter om personalens kompetens och kompetensutveckling12.

9

SOU (2015:70). Högre utbildning under 20 år.
Trender och prognoser. Statistiska Centralbyrån (2017).
5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
12
3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9)
10
11
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I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter13 preciserades
tidigare att vårdgivare inom hälso- och sjukvården skulle utarbeta
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i form av rutiner för
personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande bestämmelse finns som sagt inte i nu gällande föreskrifter.14
I Socialstyrelsens handbok15 för hur dessa föreskrifter bör tillämpas
stipuleras i stället ett mer allmänt hållet behov av att vårdgivaren ska
planera för personalens kompetensutveckling. Handboken är tänkt
att utgöra ett stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på
att vårdgivarna i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Mot denna bakgrund begärde utredningen utlämnande av samtliga landstings och regioners ledningssystem avseende kompetensförsörjningsplanering av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Av de handlingar som inkommit framgår att de flesta landsting
och regioner saknar ledningssystem i dessa frågor. Underlagen
består snarare av kompetensförsörjningsplanering i form av verksamhetsrapporter från tidigare år. Ett exempel på ledningssystem
från en region är den årliga kompetensförsörjningsinventeringen av
vilken det framgår att det föreligger ett ”fortsatt behov av ökad andel
specialistsjuksköterskor”. Det vill säga, behovet är inte nedbrutet
per specialistinriktning eller i övrigt analyserat. Dessutom saknas en
plan för hur regionen ska möta sina oprecisa behov. I dokumentet
finns uppgifter om pensionsavgångar och uppgifter om personalomsättningen för grundutbildade sjuksköterskor, dock saknas motsvarande uppgifter för specialistsjuksköterskor.
I sammanhanget vill utredningen även lyfta upp systemet med
arbetsidentifikation för kommuner och landsting (AID) som är ett
system för gruppering av arbetsuppgifter och ett hjälpmedel för att
analysera lönebildning på central och lokal nivå samt ett underlag för
planering. Statistiken ger även allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.16
13

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
15
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
16
Introduktion till AID 2015 – arbetsidentifikation. Arbetsidentifikation (AID) och Handbok för kodning, SKL, AkademikerAlliansen, Pacta, Kommunal och OFR Offentliganställdas
Förhandlingsråd (2015).
14
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Av tabellen i avsnitt 3.5.16 framgår att enligt AID saknar sjuksköterskor ett eget arbetsområde och de beskrivs utföra arbetsuppgifter för vilka det inte krävs specialistutbildning. Koden för arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde (sjuksköterskor med grundutbildning) ska enligt AID–handboken17 endast användas då ingen
annan kod är lämplig.
Specialistsjuksköterskor är etiketterade utifrån respektive inriktning och gemensamt för samtliga specialister är att de beskrivs utföra
arbetsuppgifter för vilka det krävs vidare- eller specialistutbildning
inom respektive specialistinriktning. Detta är en sanning med modifikation. De flesta arbetsuppgifter som både sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor utför kräver ingen formell kompetens. Utredningen erfar att så som AID är utformat i dag saknas möjlighet att
ge information om sysselsättning vilket är ett av syftena med systemet
enligt ovan nämnda handbok för AID. Utredningens uppfattning är
systemet hade kunnat utgöra ett verktyg för underlag till beslut om
kompetensförsörjningsplaneringen om arbetsuppgifterna i högre
grad hade beskrivits. I motsats till utredningens uppfattning är det
endast ett fåtal arbetsuppgifter som kräver vidare- eller specialistutbildning i vården. Det gäller exempelvis sjuksköterskor med särskild vidareutbildning och särskild anställning som efter ansökan
hos Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel.18 Vidare får
enbart en specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsjuksköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ordinera
läkemedel för vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.19
Utredningen har för att kunna avgöra tillgång och behov av
specialistsjuksköterskor även undersökt hur vårdgivarna går till väga
vid rekrytering. Utredningen ville ta reda på om det i ansökningsförfarandet och platsannonser tydligt framgår det som efterfrågas i
form av kompetens och specialistutbildning. Av vårdgivarnas platsannonser på landstingens och regionernas webbplatser framgår att

17

Ibid.
Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av
läkemedel (SOSFS 2001:16).
19
Ibid.
18
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rekryteringen av specialister i stort sett är begränsat till de inriktningar som kan betraktas som nybörjaryrken20 det vill säga anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssjuksköterskor.
Utredningen anser att om det ska vara möjligt att öka tillgången
på specialistsjuksköterskor både på kort och på lång sikt måste
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna först identifiera,
planera och säkerställa behovet på kort sikt. Detta för att inte hamna
i situationer där ”brandkårsutryckningar” blir standardlösningen.
Utredningens uppfattning var inledningsvis att vården genom
professionsmiljarden och de särskilt öronmärkta pengarna till vårdgivarna för finansiering av sjuksköterskors specialisering på sikt
skulle innebära att behovet till viss del skulle bli mättat. Utredningen
erfar dock att så inte är fallet. Den undersökning som Ramböll21
gjorde på uppdrag av Socialstyrelsen visar att mycket få landsting
eller regioner har genomfört någon systematisk eller kvalitativ utvärderingen av satsningen på utbildningstjänst eller studielön som den
extra finansieringen möjliggjorde.
Det är utredningens uppfattning att det inte går att avgöra behovet av specialistsjuksköterskor om man inte vet vad sjuksköterskors
specialistkompetenser används till inom verksamheten och det är
därmed inte heller möjligt att avgöra om de extra medlen har kommit
vården till godo. Detta tydliggörs bland annat genom följande uttalande från ett landsting.
Vi följer bara upp om de som har tagit examen. Däremot följer vi inte
upp om man får andra arbetsuppgifter eller att utbildningen kommer till
nytta. Innan vi utlyser går det ut information till verksamheten om att
äska platser och informationsavgångar. Då går vi mot att det ska styra.
Men ingen enkät eller intervju efteråt.

Sammantaget anser utredningen att vårdgivarna har stora svårigheter
att prognostisera verksamhetens behov av specialistsjuksköterskor
på såväl kort som på lång sikt. Eftersom vårdgivarna saknar tillförlitliga underlag utifrån kända faktorer i den egna organisationen vid
prognostisering av kompetensbehovet menar utredningen att den
nuvarande situation som vården befinner sig i inte kan vara en överraskning. Då det till största delen saknas specifika och avgränsade
20

Yrken där sjuksköterskor är nybörjare inom vald specialitet efter genomgången specialistsjuksköterskeutbildning.
21
Se avsnitt 3.5.19.
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anställningar, få eller inga uppgifter om pensionsavgångar eller personalomsättning i övrigt, avseende specialistsjuksköterskor, samt
avsaknad av arbetsuppgifter och kunskap om specialistsjuksköterskors kompetens leder detta sammantaget till för många okända faktorer för att vårdgivarna ska kunna överblicka och säkerställa att där
hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs finns det den personal
som behövs för att god vård ska kunna ges.
Enligt utredningen bör därför det ledningssystem som landsting
och regioner de facto ansvarar för, utgöra en hjälp och ett verktyg
för planeringen av tillgång och behov av specialistsjuksköterskor på
kort och på lång sikt. Men detta kräver att vårdgivarna har ett ledningssystem för att kvalitetssäkra verksamheten. Det förutsätter
också att de okända faktorerna som ovan nämnts först blir kända för
att vårdgivarna ska kunna planera, leda och kontrollera verksamheten inklusive kompetensförsörjningen på ett sätt som leder till att
god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen
(2010:659) upprätthålls för att sedan implementera dessa uppgifter i
det ledningssystem som vårdgivarna är ansvariga för.
Enligt utredningens förslag ska de ändringar som föreslås i fråga
om ledningssystemet bland annat säkerställa att det finns rutiner
som tillgodoser att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
endast får fullgöra arbetsuppgifter som hon eller han har kompetens
för, befattningsbeskrivningar som anger personalens ansvar och befogenheter, och planer för personalens systematiska kompetensutveckling inklusive möjlighet till fortbildning utifrån verksamhetens behov.
Att få ordning på hur det förhåller sig med tillgång och behov i
verkligheten är enligt utredningens uppfattning avgörande för vårdgivarna framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Många vårdgivare
har testat, utvärderat och beslutat att permanenta viktiga åtgärder för
att säkerställa god och säker vård. I avsnitt 3.5.21 beskriver utredningen två goda exempel som vårdgivarna kan inspireras av. Det ena
exemplet rör sex timmars arbetsdag och det andra rör lönepåslag. När
det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare är kraven på
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs lagreglerade och för
yrkesförare är även fortbildning ett lagkrav. Utredningens uppfattning
är att det också är viktigt för patienter att vårdas av den som har rätt
kompetens för arbetsuppgiften. Utredningen föreslår därför att en ny
punkt införs i 5 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen som säkerställer att
vården ska utföras av den som har kompetens för arbetsuppgiften.
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9.3

Åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet

9.3.1

Goda exempel på åtgärder som vårdgivarna kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet

Utredningens bedömning: Vårdgivarna bör tillskapa specifika
anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån respektive område för specialisering. Detta för att tydliggöra behoven av specialistsjuksköterskor och vilka specialiseringsområden som behoven avser och för att säkerställa att specialistsjuksköterskans
kompetens kommer verksamheten till del. Tillskapandet av specifika anställningar är också ett incitament för sjuksköterskor att
söka specialistsjuksköterskeutbildning och utgör information
om efterfrågan inom de olika specialiteterna. Anställningarna
kommer också att tjäna som ett verktyg för vårdgivarna i kompetensförsörjningsplaneringen på kort och på lång sikt.
Vårdgivarna bör även identifiera specialistsjuksköterskans
arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och värdesätts korrekt i
systemet för arbetsidentifikation (AID). Vilket också möjliggör en
differentiering av lön i högre grad än i dag då arbetsuppgifterna som
specialistsjuksköterskan utför blir kända och kan värdesättas.
Karriär och lönetrappor bör finnas och vara tillgängliga och
kända för medarbetarna.
Vårdgivarna bör också vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för specialistsjuksköterskor. Åtgärderna kan
exempelvis bestå av planer och rutiner som säkerställer systematisk
fortbildning, modeller för arbetstidsförkortning, kartläggning av
åtgärdsplaner i fråga om arbetsbelastning och övriga faktorer som
riskerar leda till långvariga stressrelaterade sjukskrivningar.
Vårdgivarna bör även arbeta systematiskt med att förbättra
ledarskapet hos chefer genom till exempel utbildning och andra
kompetenshöjande insatser, alternativt höja kompetenskraven
vid nyanställning av personal i ledande positioner.
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Överväganden
Utredningen ska i enlighet med direktiven lyfta fram goda exempel
på åtgärder som vårdgivarna kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade
specialistsjuksköterskor. I det följande redovisas de exempel på åtgärder som utredningen menar att vårdgivarna kan vidta i fråga om
attraktivitet och tillgång.
Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården upplever att
bristen på personal är ett hot mot patientsäkerheten. Bristen kan få
allvarliga konsekvenser för kvaliteten och säkerheten för den enskilde patienten.22
Enligt utredningen kan vikten av vårdgivarnas ansvar för att
komma till rätta med frågor som attraktivitet och tillgång i fråga om
specialistsjuksköterskeyrket inte nog understrykas. Därtill krävs att
vårdgivarna vidtar en rad åtgärder för att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Till att börja med behöver vårdgivarna identifiera specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter för att veta vilken kompetens som
tillförs verksamheten, vilket i sig även är avgörande för vårdgivarnas
kompetensplanering. Tyvärr visar Rambölls23 utvärdering att chefer
behöver ta hjälp av personalavdelningen för att veta vad en specialistsjuksköterska har för kompetens.
Synliggörandet av specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens bör även ske genom att arbetsuppgifterna värdesätts korrekt
inom ramen för systemet för arbetsidentifikation (AID)24. Se även
avsnitt 9.2. Genom att identifiera och definiera arbetsuppgifterna
synliggörs dessa i högre utsträckning än i dag vilket även möjliggör
en differentiering av lön. Det måste finnas kunskap hos chefer om
vad en specialistutbildning för med i form av kompetens för att vården ska kunna ta tillvara på kompetensen.
Ytterligare en åtgärd som vårdgivarna kan vidta är att inrätta
karriär- och lönetrappor. Dessa bör vara tillgängliga och kända för

22

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet. Hur brister och kompetens påverkar patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2018-2-15).
23
Se avsnitt 3.5.19.
24
Arbetsidentifikation (AID) Handbok för kodning. Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Pacta, Kommunal och OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (2015).
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medarbetarna för att ge blivande specialistsjuksköterskor en uppfattning om hur lön- och karriärutveckling påverkas om han eller
hon väljer att satsa på en specialistsjuksköterskeutbildning.
Generellt kan sägas att brist på löneutveckling i yrket är en av
flera orsaker till bristen på både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vissa vårdgivare ger lönepåslag efter avslutad specialistutbildning men utredningen erfar att en specialistutbildning alltför
sällan leder till högre lön.
Staten har under senare år satsat stora belopp på utbildningslön
under specialistutbildningen vilket i vissa fall tyvärr visat sig vara
kontraproduktivt i förhållande till sjuksköterskors löneutveckling.
Utredningen erfar att en del vårdgivare förefaller erbjuda utbildningslön i stället för högre lön efter avslutad utbildning varför
lönepåslag därmed uteblir. Detta kan delvis förklaras med att specialistkompetensen inte används i verksamheten eftersom många specialistsjuksköterskor går tillbaka till samma arbetsuppgifter som de
hade före specialistutbildningen. Utredningen menar att en bättre
resursanvändning av våra gemensamma skattemedel vore att de studenter som behöver ekonomisk ersättning under studietiden i stället
uppbär studiemedel. Efter avslutad utbildning söker specialistsjuksköterskan en tjänst för vilken lönen motsvarar utbildningsnivå och
kompetens inom respektive specialistområde. En tydlig löneutveckling utifrån utbildningsnivå skulle öka både tillgång och attraktivitet
i yrket.
För att kunna öka både tillgång och attraktivitet för yrket måste
vårdgivarna först urskilja behoven av specialistsjuksköterskans kompetens. Utöver att identifiera och värdesätta de arbetsuppgifter som
specialistsjuksköterskan utför bör även anställningar där specialistutbildning utgör ett krav inrättas. Dagens brist på specifika anställningar med befattningsbeskrivningar för specialistsjuksköterskor
innebär att specialistsjuksköterskeyrket inte synliggörs i tillräckligt
hög grad i arbetsgivarnas system för arbetsidentifikation vilket också
blir ett problem för vårdgivarna när det gäller att planera för verksamhetens behov. I en majoritet av hälso- och sjukvårdsverksamheten är det alltjämt oklart vad som utgör specialistsjuksköterskans
ansvarsområden.
Inom specialistområden som anestesisjukvård, intensivvård och
operationssjukvård och i viss mån distriktsjukvård har arbetsgivaren i
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högre grad inrättat specifika anställningar som kräver avklarad specialistsjuksköterskeexamen inom respektive inriktning. Vilket också
synliggörs i vårdgivarnas platsannonser beträffande lediga jobb.
Eftersom det saknas anställningar i större omfattning saknas även
karriärsteg för specialistsjuksköterskan varför även kompetens- och
karriärutvecklingen blir lidande och i värsta fall obefintlig. Utredningen erfar att en specialistsjuksköterska som arbetar på en avdelning där majoriteten är grundutbildade sjuksköterskor, i avsaknad av
en anställning, inte har möjlighet att utföra ett mer kvalificerat arbete än övriga sjuksköterskor. Rambölls utredning25 visar att vårdgivarna i de flesta fall vare sig utvärderar eller följer upp de sjuksköterskor som har specialistutbildat sig. Utredningen erfar att många
nyutbildade specialistsjuksköterskor går tillbaka till samma arbetsplats som tidigare och samma arbetsuppgifter.
Detta menar utredningen är en av anledningarna till att specialistutbildade sjuksköterskor inte finner det attraktivt att specialistutbilda sig och heller inte stannar i vården. Det finns helt enkelt för få
förebilder bland yrkesverksamma specialistsjuksköterskor. Ytterligare en bidragande orsak till missnöjdheten, som nyss nämnts, är
att en specialistutbildning inte medför vare sig ökat ansvar eller mer
kvalificerade arbetsuppgifter. Eftersom arbetsuppgifterna i svensk
sjukvård i princip är helt oreglerade blir signalvärdet inom vissa delar
av vården att en specialistutbildning inte lönar sig. Detta leder enligt
utredningen även till en sämre vård som hotar patientsäkerheten
eftersom formell kompetens inte är ett krav och inte heller styr vilka
som får utföra arbetsuppgifterna. Att det finns tillgång till hälso- och
sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en god
och säker vård. Detta kräver att arbetsgivarna förvissar sig om vilken
kompetens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har för att
kompetensen ska komma verksamheten till del.
Arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö utgör ytterligare ett
område där åtgärder krävs och är avgörande för att utredningens
förslag om nya utbildningsvägar ska komma vården till godo och i
förlängningen bidra till en förstärkning av den forskningsbaserade
vården. Om yrket upplevs attraktivt eller inte hänger i hög grad samman med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Faktorer som spelar roll för
hur arbetsmiljön upplevs är bland annat schemaläggning, utbildningsnivå och utvecklingsmöjligheter.
25

Se avsnitt 3.5.19.
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2014 fanns det omkring 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen i Sverige och 10 procent av dessa arbetade inom
andra yrken än sjuksköterska eller barnmorska, utanför vård och
omsorg. Bland de sjuksköterskor som valt att lämna yrket var det
ungefär 60 procent som angav arbetsvillkoren som anledning till att
de slutade och drygt 50 procent som angav arbetsmiljön exempelvis
stress och arbetsbelastning. Ungefär 60 procent av de sjuksköterskor
som lämnat yrket angav att de skulle kunna tänka sig att återvända. De
viktigaste faktorer för att återkomma i vården var högre lön, större
möjligheter att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. Många sjuksköterskor kommenterade att arbetsbördan innefattade ett stort ansvar för patientsäkerheten, och det ansvaret inte stod i proportion till lönen.26
Enligt statistik från Försäkringskassan ökade antalet sjukfall i
Sverige mellan 2012–2014 inom nästan alla yrken. Den genomsnittliga ökningen var 10 procent men för de yrken som kräver längre
utbildning såsom sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor var ökningen dubbelt så stor. Enligt Vårdförbundet beror
ökningen på brist på personal samt otillräcklig tid för återhämtning
samtidigt som arbetsmiljön är tuffare än någonsin. Gränsen för vad
personalen orkar har överskridits, vilket resulterar i ökad korttidsfrånvaro som i många fall leder till långtidssjukskrivningar.27 En god
arbetsmiljö består även av hur bemanningen för dagen ser ut och påverkar i vilken grad personalen upplever att de kan klara av arbetsuppgifterna.
De yrkesverksamma som utredningen varit i kontakt med, vittnar
om en ständig så kallad samvetsstress, det vill säga att resurserna är
för knappa för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett
patientsäkert sätt. Detta stärks även av den internationella undersökningen IHP28 som visar att Sverige i jämförelsen från 201729 har
fortsatt30 dåliga resultat när det gäller bland annat patienters upplevelse av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra
patienten delaktig. Samvetsstressen förstärks dessutom av det faktum att hälso- och sjukvårdspersonalen i enlighet med patientsäkerhetslagen ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap
26

Sjuksköterskor utanför yrket. Statistiska centralbyrån (2017:3).
Se avsnitt 4.5.20.
28
Se avsnitt 4.5.22.
29
Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. Vårdanalys (2017:2).
30
Se bild 1 och 2 avseende Sveriges resultat för 2016 och 2017, avsnitt 3.5.22.
27
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och beprövad erfarenhet och bär själv ansvaret för hur han eller hon
fullgör arbetsuppgifterna. Det innebär att specialistsjuksköterskor
kan bli straffrättsligt ansvariga för hur arbetsuppgifterna utförs. En
avgörande faktor för risken att bli dömd för brott är huruvida
arbetsuppgifterna utförts i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet vilket förutsätter att sjuksköterskorna ges möjlighet till
både eftertanke och fortbildning inom sitt yrke.
Ett annat område som utredningen menar spelar roll för att öka
tillgång och attraktivitet för specialistsjuksköterskeyrket är ledarskapet hos chefer i vården. Utredningen erfar att vårdgivarna allt för
ofta är okunniga om personalens utbildningsnivå och övriga erfarenheter. Cheferna saknar själva i vissa fall relevant högskoleutbildning
inom det aktuella verksamhetsområdet. För att ta till vara specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens krävs att chefen vet vilka
arbetsuppgifter han eller hon har utbildning att utföra. Vårdgivarna
bör därför arbeta systematiskt med att förbättra ledarskapet hos
chefer genom till exempel utbildning och andra kompetenshöjande
insatser, alternativt höja kompetenskraven vid nyanställning av personal i ledande positioner.
9.3.2

Åtgärder som staten kan vidta för att öka attraktiviteten
och tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor

Utredaren ska redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka
attraktiviteten samt tillgången på specialistsjuksköterskor. Utredningen redovisar tre olika förslag som staten kan vidta. Det första
förslaget om krav på att verksamhetens kvalitetssäkring även ska avse kompetensförsörjning och kompetensutveckling, redovisas under
avsnitt 9.2. Det andra förslaget redovisas i avsnitt 9.2.3 och handlar
om ökat antal fristående kurser i högskolan. I det följande beskrivs
det tredje förslaget som gäller fortbildning.
9.3.3

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
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Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU),
förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa
att bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig
inom sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande som har relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal
som ansvarar för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att
fortbildningen bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och
etiska framsteg och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som har betydelse för deras yrke. Detta understryks
även i propositionen Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44). I propositionen betonar
regeringen vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse31 till regeringen
önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för
att främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och
höjer kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga
regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även
i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att
31

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, gemensam skrivelse
från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings- och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och
Vårdförbundet (2015-02-12).
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garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt 5 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska
kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter32 preciseras att
vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande
bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.33 I Socialstyrelsens
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de
rättsfall34 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort
en avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt
32
33
34

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS (2005:12)).
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS (2011:9)).
Se avsnitt 4.7.19.
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behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.
Detta infördes i lagens35 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges36 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.37
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen38 för hur YKD har genomförts i

35

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
37
2013/55/EU.
38
Se avsnitt 4.3.6.
36
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svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och
kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en god
hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlighet till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.39 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå.
Enbart de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det ställas krav på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen så att
de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter
genom deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att
det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att
fortbilda sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med kraven i PSL.40 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
39
40

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
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det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens41 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar 5 kap.
4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är alltjämt
detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens
uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning
utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen42 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag43 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv
är det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera
sina kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning
för att yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt
ansvar för att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också
ett kriterium som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det
vill säga har arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats
allvarligt eller avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller
beprövad erfarenhet.44 Utredningen anser att det är viktigt att det
tydliggörs att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har den kompetens som behövs för att god vård ska kunna
ges har den enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
41

Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
43
Se avsnitt 9.2.
44
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
42
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När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och effektiva yrkesinsatser.45 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna genom att
uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare som omfattas
av det automatiska erkännandet utifrån samordnade utbildningskrav
(läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i enlighet med de
specifika förfaranden som gäller i respektive land, säkerställa att det
finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 §
framgår att ”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är
skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter
som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med
de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.”
Genom bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare
är ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt
och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i
45

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à
jour med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska
bibehållas på säker och effektiv nivå.”
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behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en
säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även tittat på hur
Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.46
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid
förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att
skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen
fanns fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att Socialstyrelsens föreskrifter47 upphävdes den 31 december 2011. Detta talar
för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under den tid som
Socialstyrelsens föreskrifter48 gällde. Att överlämna till arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas, oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas
krav i patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig
samt att det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya
rön etc. genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen
utarbetas i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter.
Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter49 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen50 finns den
personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av yrken
som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla sig
uppdaterade om utvecklingen inom yrket51 detta då kraven riktar sig
46

Se avsnitt 4.3.3.
Ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
(SOSFS 2005:12).
48
Ibid.
49
SOSFS 2011:9.
50
5 kap. 2 § HSL.
51
Se avsnitt 4.3.5.
47
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till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt52 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav53 som så som det är formulerat med yrkesutövarens personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet
är också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.

52
53

Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
6 kap. 1 och 2 §§.
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Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade för54 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.55
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.56 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet går
hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet att
de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att det i
lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.
Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör en
del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen även ökar
både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.57
9.3.4

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör variera
i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till
längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.

54

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
55
Se avsnitt 3.5.19.
56
Se avsnitt 9.2.
57
Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner
kronor per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag
som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor. Vidare ska
utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen
(U 2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till universitet och
högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och resursutredningens förslag58 till övergripande styrningsmodell för universitet
och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar
efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig59. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.60
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke61.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
58

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor. U2017:05 (2018-01-04).
Prop. 2004/05:162.
60
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
61
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
59
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lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden62. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och
inom de utbildningsområden som utredningen har att se över har
farhågan även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen
utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan
snarare än att tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel
sektorer på arbetsmarknaden.63
Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på
avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans
omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå
som är anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av
systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper
anställda.64
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar
enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se
avsnitt 5.2.2)65.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
62

Prop. 1992/92:169.
SOU 2015:70. Högre utbildning under 20 år.
64
Ibid.
65
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
63
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varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är
gratis för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här
uppstår således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen
menar även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om
vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med
skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid
lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan
utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.66
I Högre utbildning under tjugo år67 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen68 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad
profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar
för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
66
67
68

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
Ibid.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).
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kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har
att se över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa
flera av de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen ska
följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen
kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara ett
helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande
kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som kan
motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling och
i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras
med kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har även
understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet, som
kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdsperso-
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nalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga
premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur
kurserna förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse
för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och
till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete
kring innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till
exempel kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen
ser här även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma
ökad samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i önskad utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget kommer konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan olika
lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning
och kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om
resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer
snarare överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska
därmed inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden
för särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om
vilka utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen,
menar utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är
möjligt att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken
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för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten. Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är
lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa
utmaningar i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och
som kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar
regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner69 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs
ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att
genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext.
De flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden. Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att
dimensionera efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande
dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med
kunskap och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma
yrkesaktiva i hela Sverige till del.
Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och
69

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor och män att
utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.70 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning med 70 miljoner
från och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna
syftar till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har nära tillgång till utbildning.71
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning72. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer
i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus på att
erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom
det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i hela
landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader
samtidigt som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.

9.4

Ansvaret för sjuksköterskors specialisering
ska fortsatt vara statens ansvar

Utredningens bedömning: Ansvaret för sjuksköterskors specialisering ska fortsatt vara statens ansvar och bedrivas i form av
högskoleutbildning vid universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare.

70

Prop. 2017/18:179. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop.
71
Ibid.
72
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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Överväganden
Utredningen ska enligt direktiven analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större
ansvar för sjuksköterskors specialisering.
Specialistsjuksköterskeexamen ger en fördjupad vetenskaplig
grund som förser specialistsjuksköterskan med de verktyg som
behövs för att kunna både identifiera, tillgodogöra sig och tillämpa
ny vetenskaplig kunskap. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
patienterna erhåller en vård som utgår från vetenskap och beprövade
erfarenhet. Vilket också följer av det lagstadgade personliga ansvaret
som åligger varje hälso- och sjukvårdspersonal nämligen att utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I det ligger också ett ansvar för att vara uppdaterad i förhållande
till utvecklingen inom både den medicinska och tekniska utvecklingen. Specialistsjuksköterskan får i och med sin specialisering en
förståelse av vikten att aldrig betrakta utbildningen som den sista
pusselbiten när det gäller det egna kunskapsinhämtandet. Specialistsjuksköterskeutbildningen ska således fortsatt vara en högskoleutbildning som med den vetenskapliga förankringen som följer av en
högskoleutbildning säkerställer patientsäkerheten i vården.
Vid tidigare jämförelser73 mellan läkares och sjuksköterskors specialisering gjordes bedömningen att sjuksköterskors utbildning
vilade på skolpraktik till skillnad från läkares utbildning som utgjordes av praktisk utövning inom tjänsten. Med detta som grund föreslogs det som gäller i dag, nämligen att sjuksköterskors specialisering inte skulle ske efter samma mönster som läkarna.
Över tid har professionernas likheter och skillnader avseende
specialisering diskuterats och det har vid ett flertal gånger ifrågasatts
varför inte sjuksköterskors specialisering i likhet med läkarna kan
ske inom ramen för en tjänst med huvudmännen som ansvariga för
utbildningen.
En viktig skillnad som sällan nämns är att läkarutbildningen är en
utbildning på avancerad nivå med en omfattning om 330 högskolepoäng, vilket innebär att en legitimerad läkare har en bredare vetenskaplig grund än sjuksköterskor genom att en del av specialiseringen
sker redan i högskolan. Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå vilket betyder sjuksköterskorna efter tre års
73
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grundutbildning inte har samma förutsättningar att tillgodogöra sig
specialisering på samma sätt som läkarna. Att endast se till läkarnas
specialisering är alltså inte tillräckligt för att skapa ett bra system för
specialisering för sjuksköterskor. Det måste även säkerställas att
sjuksköterskor har en examen på avancerad nivå innan en adekvat
jämförelse mellan sjuksköterskors specialisering kan göras med
läkarnas dito. Om huvudmannaskapet för specialistsjuksköterskeutbildningen överflyttades från staten till hälso- och sjukvårdshuvudmännen, förkortade huvudmän, anser utredningen att följande konsekvenser skulle inträffa.
Huvudmännens ansvar skulle då innefatta såväl ansvar för hälsooch sjukvårdsverksamheten74 som tillhandahållande av specialistutbildningen. Det vill säga ett ansvar från ax till limpa för de huvudmän som både ansvarar för att erbjuda och bedriva hälso- och
sjukvårdsverksamhet.75 Huvudmännen har redan i dag i egenskap av
vårdgivare76 ansvar för att personalen har rätt kompetens för verksamheten. Ett utökat ansvar för huvudmännen (i de fall dessa även
bedriver vårdverksamhet) avseende sjuksköterskors specialisering
innebär även tillhandahållande av vidareutbildning för sjuksköterskor. Av detta följer att dessa huvudmän både ska identifiera och
planera för vårdens kompetensförsörjningsbehov, inkludera resultatet av planeringen i verksamhetens ledningssystem77 samt utbilda
sjuksköterskor i den mån det behövs så att verksamheten kan säkerställa en god och vård som överensstämmer med vetenskap och
beprövad erfarenhet78 för patienterna. Huvudmännen skulle därmed
behöva skapa en egen utbildningsorganisation med bland annat
utbildningsvägar för sjuksköterskor och handledning under utbildning. Detta kräver både förutsägbarhet och transparens för att sjuksköterskorna ska kunna förutse möjliga utbildningsvägar. Huvudmännens ansvar innebär att de själva kan tillskapa kurser eller köpa
utbildningen antingen av högskolan eller annan utbildare. Vid en
sådan organisation av utbildningen skulle landsting och regioner
även behöva säkerställa utbildning för sjuksköterskor som arbetar
hos privata vårdgivare. För de landsting och regioner som lagt ut
74

Tillämpligt i de fall huvudmännen bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
2 kap. 2 och 3 §§ HSL.
76
Med vårdgivare avses enligt 2 kap. 3 § HSL, statlig myndighet, landsting, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
77
3 kap. 1 §. (SOSFS 2011:9).
78
5 kap. 1 § HSL och 6 kap. 1 § PSL.
75
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mycket vård hos privata vårdgivare skulle ett sådant arbete kunna bli
mycket komplext att hantera.
Om hälso- och sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna skulle
överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen skulle det
innebära att en examen i högskolan inte längre behövs eftersom
huvudmännen vid ett sådant scenario ansvarar för såväl vårdverksamheten inklusive kompetensförsörjningen som sjuksköterskors
specialisering. Examen skulle i ett sådant upplägg därför kunna avskaffas och utgå ur högskolans utbildningsutbud. Statens ansvar för
utbildningen av sjuksköterskors specialistutbildning skulle därmed
upphöra. Lärosätena skulle även bli av med utbildningsuppdraget för
specialistsjuksköterskeutbildningen vilket i sin tur sannolikt skulle
leda till att lärarstaben blir övertalig vid en majoritet av de lärosäten
som har tillstånd att utfärda examen i dag. Viss forskning och utbildning på forskarnivå skulle även fortsättningsvis kunna bedrivas i
högskolan. Till följd av högskolans minskade utbildningsuppdrag
och lärarresurser skulle högskolan inte heller kunna erbjuda större
volymer av utbildning för hälso- och sjukvården utan högskolan
skulle enbart kunna erbjuda kurser i form av uppdragsutbildning om
än i begränsad omfattning eftersom lärosätena inte skulle kunna
hålla sig med lärare och lokaler i samma utsträckning till följd av
minskade ekonomiska resurser. Utredningen bedömer att detta
sammantaget skulle leda till följande:
• Vetenskaplig förankring minskar om utbildningen inte är en examen i högskolan.
• Studentens egen val omöjliggörs genom att sjuksköterskors specialisering endast möjliggörs genom anställning hos huvudmännen.
• Möjligheter till förbättringskunskap kan ifrågasättas.
• Internationalisering av utbildning och forskning samt transparens i utbildningsinnehållet minskar.
I avsnitt 4.15.12 beskrivs processen och diskussionen om huvudmannaskapet som startades 1968 och som slutligen ledde fram till att
staten den 1 januari 2002 övertog ansvaret för de medellånga vårdutbildningarna.
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Huvudmannaskapsfrågan är väl utredd över trettio års tid och
utredningen anser att det är tillräckligt klargjord att sambandet mellan högre utbildning och forskning är viktigt att bibehålla och utveckla även nu och i framtiden för att stärka vårdutbildningarnas
ställning. Utredningens bedömning är att den vetenskapliga förankringen skulle äventyras i enlighet med ovan resonemang om hälsooch sjukvårdshuvudmännen återigen övertar huvudmannaskapet för
specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen anser mot denna
bakgrund att sjuksköterskors specialisering fortsatt ska ske i högskolan och att staten därmed fortsatt ska vara ansvarig för utbildningen.

9.5

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen

Utredningens förslag: Det ska i examensordningen föras in en
ny yrkesexamen på avancerad nivå. Namnet på examen ska vara
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (AKS). Examen
uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng.
Därutöver ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation
som sjuksköterska.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska ska införas som ett
nytt reglerat legitimationsyrke i patientsäkerhetslagen. AKS ska
ha ensamrätt till yrket.

Överväganden
För att framtidens hälso- och sjukvård och dess förändrade behov
ska kunna tillgodoses samtidigt som studenterna ska får den kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt menar utredningen att det behövs införas en ny ytterligare specialistnivå för sjuksköterskor. Utredningen föreslår därför att det ska införas ett nytt
yrke i Sverige. Utbildningen som leder till en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen utgörs av en tvåårig yrkesexamen på avancerad nivå i högskolan. Innehållet i utbildningen ska spegla behoven i
den svenska vårdkontexten och leda till en ny yrkesroll som ger en
ökad vårdkvalitet till patienterna genom fördjupade kunskaper inom
både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap.

433

Överväganden och förslag

SOU 2018:77

Utredningen anser att den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen inte ensam kan förse vården med de kompetenser som efterfrågas i vare sig dagens eller framtidens vård. Utredningens förslag
om en avancerad klinisk specialistsjuksköterska, förkortad AKS,
innebär i tillägg till specialistsjuksköterskeexamen skapas ytterligare
en specialistnivå och att innehållet i utbildningen fyller kostymen
och blir ett legitimationsyrke.
Genom att införa en tvåårig specialistsjuksköterskeutbildning
som bygger vidare på den legitimerade sjuksköterskans kompetens
kan Sverige i likhet med intentionerna i Bolognaprocessen erbjuda
en klinisk sjuksköterskeutbildning som motsvarar examensnivåerna
tre års utbildning på grundnivå och två års utbildning på avancerad
nivå. Den nya yrkesroll som skapas motsvarar också, enligt de inspel
som gjorts till utredningen, vad vården de facto efterfrågar. AKS kan
efter utbildningen arbeta med en hög grad av självständighet utifrån
den avancerade specialistsjuksköterskans kärnkaraktär evidensbaserad vård (forskningsbaserad vård). För att detta ska bli verklighet
krävs det dock att yrket regleras i lag. Utredningen menar även att
en utbildning som leder till ett yrke med reella befogenheter och
autonomi bidrar till ökad patientsäkerhet och skapar förbättrande
karriärmöjligheter för sjuksköterskor vilket i sig ökar attraktivitet
för yrket.
Frågan om införandet av AKS även innebär kostnadsbesparingar
beskrivs i följande citat.79
Evidence on the cost impacts and efficiency gains of nurses working in
advanced roles compared to physicians remains inconclusive. While some
studies suggest cost savings due to lower salaries or reimbursement levels
for nurses (as shown in studies in the Netherlands and the United States),
others find mixed results. Nurses tend to have longer consultations with
patients and request more return visits, suggesting lower productivity than
physicians. However, to the extent that this results in a better management
of their conditions and contribute to lower hospital (re-)admission rates,
this might lead to considerable cost savings. More and better quality
economic evaluations are required, particularly cost effectiveness evaluations, to link costs with patient outcomes.

OECD:s genomgång av vilken roll olika specialistutbildade sjuksköterskor har visar att omkring 50 länder redan har infört en roll
som avancerad klinisk specialistsjuksköterska och utredningen kan
79

Nurses in advanced roles in primary care, s. 9. OECD. Health Working Papers (No. 98).
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konstatera att Sverige ligger efter på detta område. Den avancerade
kliniska specialistsjuksköterskeutbildningen motsvarar i majoriteten
av länderna en masternivå, vilket i en svensk kontext motsvarar en
utbildning om 120 högskolepoäng på avancerad nivå.
I UKÄ:s kvalitetsutvärdering från 2014 uttryckte bedömargruppen att utbildningen bör förlängas, dock angavs inte med hur
mycket, för att i första hand skapa en åtskillnad mellan sjuksköterska
och specialistsjuksköterska. Införandet av AKS innebär bland annat
följande:
• Autonom roll som utifrån vårdens utveckling och komplexitet
faktiskt efterfrågas i vården och som kan ta ett reellt ansvar utifrån ett helhetsperspektiv för patienten och verksamheten i
framtidens hälso- och sjukvård.
• Säkerställande av kompetensutveckling inom vården.
• Täpper till gapet mellan sluten och öppen vård och exempelvis
operation och vårdavdelning inom sluten vård.
• Möjlighet för specialistsjuksköterskan att arbeta med hög grad av
självständighet.
• Ökar patientsäkerheten genom att stå för både kontinuitet och
kompetens i vårdkedjan.
• Skapar karriärvägar för sjuksköterskan och ökar därmed attraktiviteten för sjuksköterskeyrket.
Utredningens bedömning är att det kommer att ta minst sex till sju
år innan det finns utexaminerade AKS och att vid det laget har behoven av en AKS ökat ytterligare. För att Sverige som land inte ska
komma efter internationellt, för att sätta patientsäkerheten i främsta
rummet och för att kunna bedriva en god och evidensbaserad vård
av hög kvalitet anser utredningen att en ny examen och yrkesroll ska
införas. I fråga om utredningens bedömning av prognos över behov
av antal AKS:er, är det utredningens uppfattning att vårdgivarnas
behov i förhållande till studenternas önskemål om att utbilda sig till
AKS kommer att balanseras på sikt. Vad gäller behovet i vården är
utredningens bedömning att det som lägst kommer behöva finnas en
AKS vid i stort sett varje vårdcentral dagtid inom den öppna vården
samt en AKS dagtid inom den slutna vården.
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Varför behövs Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
i Sverige?

Sveriges resultat i IHP-studierna som Vårdanalys sammanställer80
visar att svenska patienter inte känner sig delaktiga, hörda, sedda,
lyssnade på eller får nödvändig information om sina problem, frågor
och besvär samt att de inte känner sig trygga. Detta är både beklämmande för de patienter som drabbas och kostsamt för samhället.
Utredningens uppfattning är att det föreligger stor sannolikhet
för att berörda patienter till sist vänder sig till exempelvis akuten för
att få hjälp med problemen och på så sätt belastar akuten med besvär
som inte är akuta och som inte borde tas om hand där. De problem
som patienterna upplever kan i de flesta fall lösas inom den öppna
vården med hjälp av vårdpersonal med rätt kompetens och uppdrag
för uppgiften. Denna ”felstyrning” leder till ökade kostnader för samhället.
Studier visar att patienter behöver bli sedda, ges tid, uppmärksamhet och få relevant information på rätt sätt för den unika individen, för att känna sig trygga. Något en avancerad klinisk specialistsjuksköterska kan tillgodose. AKS kan genom sin fördjupade
kunskap inom såväl medicin som omvårdnad ge patienten vad hon
eller han behöver för att känna sig trygg i sin sjukdom.
Av Vårdanalys rapport från 201681 framgår följande.
Tyvärr kan vi återigen konstatera att årets studie visar att Sverige har
svaga resultat på flera viktiga områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Dessutom ser vi att befolkningens
förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet sjunker – andelen som
tycker att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010. Vi såg samma sak i förra årets undersökning som
riktade sig till primärvårdsläkarna. Det är en oroande signal att allt färre
i befolkningen liksom primärvårdsläkarna, anser att hälso- och sjukvården fungerar väl.

80

Se avsnitt 4.5.22.
Vården ur befolkningens perspektiv – jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, se även
diagram från rapporten. Vårdanalys (PM 2016:5).
81
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Av Vårdanalys rapport från 201782 framgår följande.
De äldre med kroniska sjukdomar har ofta problem som kommer sig av
dålig samordning och koordinering mellan vårdens olika delar. Många
äldre är också aktiva och delaktiga i samhället och förväntar sig att få
vara delaktiga i beslut om den egna vården – vilket de verkar ha sämre
förutsättningar i Sverige jämfört med andra länder. Årets IHP-undersökning som redovisas i den här promemorian, visar att de som är 65 år
och äldre i den svenska befolkningen fortfarande upplever större problem med tillgänglighet, samordning av vårdens olika delar, kontinuitet
och möjligheter till delaktighet jämfört med befolkningen i andra länder
som är på liknande välfärdsnivå som Sverige.

IHP-undersökningen från 2017 visar också att antal faktorer där
Sverige får dåliga resultat beträffande patientnöjdheten har ökat
successivt alltsedan Vårdanalys startade med att sammanställa IHP
undersökningarna år 2009.
9.5.2

Kompetenskrav

Avancerad kliniska specialistsjuksköterskeexamen med vald inriktning ska ha en omfattning av 120 högskolepoäng. Utbildningen ges
på avancerad nivå och är en vidareutbildning på sjuksköterskeexamen med fördjupning mot vald inriktning till exempel kirurgi
inom den slutna vården eller familj inom den öppna vården (en
avancerad distriktsjuksköterska). Fullgjorda kursfordringar leder till
en yrkesexamen på avancerad nivå som leder till legitimation.
Examen ska säkerställa att AKS har fördjupade färdigheter och
kunskaper inom avancerad klinisk bedömning och diagnostisering,
avancerad patofysiologi, avancerad farmakologi, implementering av
evidensbaserad praktik, behandling, förskrivningsrätt, ordination av
läkemedel, hälsoförebyggande arbete och beslutsfattande, samt
fördjupning av sjuksköterskans kärnkompetens inom det vårdvetenskapliga ansvarsområdet. Detta innebär att AKS har en ytterligare
fördjupning i sin utbildning inom det medicinska området i förhållande till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Vad gäller fortbildning för AKS är det viktigt att säkerställa att
möjlighet ges att fortbilda sig även inom den medicinska vetenskapen. Utredningen erfar att det har varit problem för AKS i Sverige
82

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre – jämförelse mellan Sverige och tio andra
länder, se även diagram från rapporten. Vårdanalys (PM 2017:2).

437

Överväganden och förslag

SOU 2018:77

att få tillgång till nödvändiga kurser för fortbildning som ges av
medicinska fakulteter. Utredningen vill med detta understryka vikten av kompetensutveckling möjliggörs även inom det medicinska
fältet för att AKS ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.
9.5.3

Varför ska AKS vara ett legitimationsyrke?

Principer för legitimation
Legitimation är ett uttryck för att en yrkesutövare har godkänts för
yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser och att
yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. Legitimationen är en
garanti och utgör ett bevis på en yrkesutövares kompetens och lämplighet för sitt yrke.
De grundläggande principerna för behörighetsreglering inom
hälso- och sjukvården har behandlats i flera olika sammanhang, se
kapitel 4. Enligt principerna ska följande kriterier beaktas vid en
bedömning av om en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation:
– Patientsäkerhet,
–

yrkesrollens innehåll,

– utbildningens nivå,
– internationella förhållanden, bland annat EU-regler om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom hälsooch sjukvården.
Vad som krävs för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation framgår av förarbetena till lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område83 där regeringen framhöll
att rätten till legitimation ska förbehållas sådana gruppen som har en
självständig yrkesfunktion och ett särskilt ansvar för patienternas
säkerhet i vården och som inte i oväsentlig utsträckning vänder sig
direkt till allmänheten. En sammanvägning ska göras av samtliga
omständigheter, varvid kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens
innehåll, utbildningsnivå och internationella förhållanden ska beaktas vid bedömningen. Kriteriet patientsäkerhet är dock överordnat
83

Prop. 1997/98:109. Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
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övriga kriterier när det gäller bedömningen av om ett yrke ska omfattas av bestämmelserna om legitimation.
AKS har direkt patientansvar och arbetar självständigt utifrån en
holistisk syn på patienterna. AKS ansvar innefattar både medicinska
arbetsuppgifter omvårdnadsåtgärder då hon eller han besitter avancerade kunskaper i såväl medicin som omvårdnad samt har ett självständigt ansvar för de patienter hon eller han träffar och för patienternas säkerhet i vården. AKS avancerade kompetens är grunden till
den autonoma yrkesrollen som innebär ansvar för klinisk bedömning,
behandling, konsultation, remittering, förskrivning och ordination av
läkemedel och utvärdering av behandling. Yrkesrollen innefattar sålunda egen förskrivnings-, remiss- och intygsrätt som anses vara ett
kriterium för att bedöma ett legitimationsyrke. AKS yrkesfunktion
är väldefinierad och yrkesrollen vänder sig till allmänheten.
Beträffande argument som att sjuksköterskan redan är legitimerad vill utredningen betona att det är viktigt att tillägga att AKS är
en ny yrkesroll som utökar sjuksköterskan ”scope of practice”84 till att
även omfatta ett utökat medicinskt ansvar för patienter som vanligtvis
inte ingår i sjuksköterskans roll utan är läkares arbetsuppgifter. Dessa
arbetsuppgifter ingår inte den grundutbildade sjuksköterskans eller
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter och kan således inte betraktas som en tilläggsfunktion, som propositionen talar om.85
AKS ska även regleras som ett ensamrättsyrke i likhet med läkare
och barnmorskor. Detta för att säkerställa både patientsäkerheten
och patienternas förtroende för yrket. Patienterna ska kunna känna
sig trygga i att AKS har den kompetens som behövs för de avancerade arbetsuppgifter som hon eller han har att utföra. AKS har en
bred yrkesroll som spänner över två vetenskapsområden – medicin
och vårdvetenskap – och en hög grad av självständighet med ett
direkt patientansvar. AKS kommer i likhet med övriga legitimationsyrken att omfattas av reglerna för skyldighet att föra journal.86
Som nämnts ligger Sverige efter när det gäller att införa denna nya
yrkesroll. Det skulle innebära en fördel för svenska medborgare att
yrket är reglerat som ett legitimationsyrke i Sverige. Detta för att
underlätta för svenskar att arbeta som AKS utanför rikets gränser.
84

Blair, K.A. & Jansen, M.P. (2015) Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional
Role Development, s. 11.
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Prop. 1997/98:109.
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Se avsnitt 4.5.23.
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Efter en sammanvägning av ovan nämnda kriterier gör utredningen den bedömningen att det finns starka skäl till att införa AKS
som ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården i syfte att
stärka patientsäkerheten och öka attraktiviteten för sjuksköterskeyrket genom att möjliggöra en ytterligare karriärväg för sjuksköterskor.
Ny legitimerad yrkesroll ur ett EU-perspektiv
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet 87
genom ändringsdirektivet 203/55/EU, här förkortad moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet.88 Medlemsstaterna har i princip rätt att
själva bestämma vilka yrken som ska regleras men yrkesregleringen
ska vara förenlig med vissa principer som har kommit till uttryck i
det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Enligt artikel 59.5 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska kommissionen när krav införs som begränsar tillträdet till ett yrke eller
utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska då också ange skälen till
att kraven uppfyller villkoren i p. 3, det vill säga att det inte är direkt
eller indirekt diskriminerande på grund av nationalitet eller bosättningsort, att det är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen
och inte går utöver vad som krävs för att uppnå målen.
AKS kommer att arbeta självständigt och ha ett direkt patientansvar utifrån ett helhetsperspektiv. Utbildningen till en AKS är en
yrkesexamen som leder till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen. Legitimation för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor föreslås införas för att stärka patienternas tillgång till en
god och säker vård. Utredningens bedömning är därför att införandet ett nytt legitimationsyrke, med namnet avancerad klinisk specialistsjuksköterska, är proportionerligt med hänsyn till de intressen
som ska skyddas. Det nya legitimationsyrket AKS leder till säkrare
och mer tillgänglig vård för patienterna och innebär också ett skydd
i de fall där en yrkesutövare visar sig vara olämplig för yrket.

87
88

Direktiv 2005/36/EG.
Se avsnitt 4.3.5.
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Examensbeskrivning för avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen föreslår att en ny yrkesexamen på avancerad nivå i form
av en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen förs in i högskolan. Omfattningen på examen ska vara 120 högskolepoäng.
För att ta fram förslag till examensbeskrivning och formulera
examensmål för den nya examen har utredningen utgått från vad som
ska gälla i fråga om yrkesutövningens innehåll och kunskapskrav för
den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan. Huvudområdet i
den avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen är omvårdnad vilket ställer krav på relativt omfattande fördjupning av huvudområdet. I utbildningen kommer även medicinska kunskaper inkluderas för att AKS ska kunna arbeta självständigt, diagnostisera och
behandla inom specialistområdet.
Därutöver har utredningen i formuleringen av vissa mål tagit
vägledning av de bedömningar och resonemang som gjorts av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i promemorian om en förändrad läkarexamen89. Utredningen lämnar förslag till examensbeskrivning vars examensmål redovisas i det följande. Utredningen
bedömer trots detta att examensmålen behöver bli föremål för fortsatt beredningen i Regeringskansliet för att nå den slutliga utformningen. Examensbeskrivningen framgår även i sin helhet av kapitel 1.
9.5.5

Närmare om examensbeskrivningen

I det följande redogörs för utredningens motivering av examensmål.
Mål under rubriken kunskap och förståelse
Målet visa såväl bred som fördjupad kunskap inom områdena epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik samt om farmakologisk och
icke farmakologisk behandling av långvariga och komplexa sjukdomstillstånd, beskriver specifikt den avancerade kliniska specialistsjuksköterskans yrkesområde där epidemiologi avser ett sjukdomsförlopps demografi och etiologi avser sjukdomars orsakssamband.

89
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Målet visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen, återfinns i nuvarande lydelse för yrkesexamina
inom hälso- och sjukvårdens område och föreslås även finnas i examensbeskrivningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
Målet visa fördjupad kunskap om etiska principer med relevans för
omvårdnad inom specialiseringens särskilda område samt inom forsknings- och utvecklingsarbete, är delvis likalydande som i förslag till en
förändrad läkarexamen men med ett tillägg som är centralt för AKS
yrkesutövning.
Examensmålet visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i
samhället som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett
nationellt och globalt perspektiv, motsvarar målet i förslag om förlängd läkarexamen. Målet betonar vikten av kunskaper om primär
och sekundär prevention samt hälsofrämjande insatser.
Målet visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer, har nyligen införts i ett antal examensbeskrivningar så
som läkarexamen. Utredningen anser att målet även bör finnas i examensbeskrivningen för den avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen givet den centrala roll yrket förväntas få i hälso- och
sjukvården. En AKS kan förväntas att möta våldsutsatta kvinnor på
egna mottagningar vilket kräver en god kunskap om ämnet. De flesta
som kommer att utbilda sig till AKS kommer inte att ha haft detta
lärandemål i sin grundutbildning under en överskådlig framtid
eftersom de har läst en sjuksköterskeexamen som saknade detta mål.
Målet visa fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens system för
organisation och ledning relaterat till vårdens prioriteringar, tillgänglighet, kostnader och kvalitet, handlar om att AKS ska kunna navigera
autonomt i hälso- och sjukvården och vid behov lotsa patienterna
vidare till rätt hjälpinstans. Formuleringen fördjupad kunskap ska ses
mot bakgrund av att i sjuksköterskans grundutbildning studeras
grunderna i hälso- och sjukvårdens organisation utifrån de sex kärnkompetenserna, men också utifrån sjuksköterskans ledande funktion. AKS roll som lots genom hälso- och sjukvårdssystemet innebär
att AKS behöver ha en djup kunskap om olika vårdsystem, vårdkedjor och hur vård ska fördelas och prioriteras utifrån politiska
beslut. Därav är det rimligt med ett krav på fördjupning.
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Examensmålet visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel
inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete, är likalydande från förslaget om en förändrad läkarexamen och utredningen delar Utbildningsdepartementets bedömning om vikten av ett mål om digitala hjälpmedel för förståelsen av
hur en ökad digitalisering kan påverka arbetssätt och metoder i
yrkesutövningen90.
Målet visa kunskap om relevanta författningar, är ett kunskapsmål
av central betydelse eftersom kunskap om relevanta författningar
inhämtas utifrån nivå och innehåll i utbildningen. Därmed läggs tonvikten på kunskaperna i relation till examensmålen i övrigt och det
kan därför inte anses tillräckligt att sjuksköterskan enbart läst om
författningar i grundutbildningen.
Mål under rubriken färdighet och förmåga
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt genomföra och
dokumentera bedömning av en persons hälsa, ohälsa, sjukdom och
eventuella risk för skada, syftar till att en AKS självständigt, systematisk och ingående ska kunna bedöma, värdera och journalföra
problem, behov, risker och resurser hos en person som söker hälsooch sjukvård samt kunna besluta om diagnostiska undersökningar
och konsultationer av andra specialister.
Målet visa fördjupad förmåga att självständigt eller genom samverkan i team utveckla och implementera en plan för omvårdnad,
farmakologisk eller icke farmakologisk behandling samt egenvård med
beaktande av individens förutsättningar betonar vikten av den autonoma roll som AKS kommer att ha genom förmåga att självständigt
eller i samverkan utveckla och implementera en plan för omvårdnad.
Målet påvisar vikten av ett personcentrerat perspektiv i yrkesutövningen samt komplexiteten i relation till människors upplevelser av
sin hälsosituation.
Målet visa fördjupad förmåga att självständigt välja ut, tillämpa och
utvärdera evidensbaserade metoder för att följa upp individers hälsa och
ohälsa inom specialiseringens särskilda område, behandlar aspekter så
som att följa, övervaka och fortlöpande vid behov utvärdera och
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förändra insatser med fokus på prevention, symtomhantering och
lindrat lidande.
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt ordinera,
följa upp och systematiskt utvärdera farmakologisk och icke farmakologisk behandling inom specialiseringens särskilda område, syftar till
att betona AKS renodlade fokus på medicinsk behandling av sjukdom och symtom som ingår i yrkesutövningen. Utredningen bedömer att det är viktigt att detta mål om förskrivning finns med i examensbeskrivningen för AKS eftersom AKS är ett helt nytt yrke med
helt nya och för sjuksköterskor unika befogenheter. Att jämföra
med till exempel läkarexamen, där mål om detta inte finns med,
beror på enligt utredningen att det i allmänhetens medvetande såväl
som inom hälso- och sjukvården är självklart med läkares förskrivningsrätt och de krav på uppföljning som det innebär för läkarprofessionen. Därför finns liknande mål inte med i läkarprogrammets
examensmål men behöver likafullt finnas med i examensbeskrivningen för AKS.
Målet visa förmåga att självständigt stödja individers anpassning,
beslutsfattande och lärande genom livscykeln i relation till hälsa, ohälsa
eller komplexa och långvariga sjukdomstillstånd, berör i sin helhet den
personcentrerade vården och vårdrelationen som utgör ett ramverk
för AKS yrkesutövning inklusive den pedagogiska funktionen. Därtill avses anpassning till patientens kontext som kan handla om det
dagliga livet, arbetslivet och sociala relationer. Sjukdom och ohälsa
genererar alltid ett krav på anpassning av något slag.
Målet visa förmåga att initiera och samarbeta i forsknings- och
utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område, syftar till
att säkerställa att studenten kan bidra i utvecklingsarbete under till
exempel den verksamhetsförlagda utbildningen. Träningen kan även
avse deltagande i forskningsprojekt vid lärosätet under utbildningstiden. Detta mål ersätter inte examensarbetet utan utgör fördjupning
i vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt.
Målet visa förmåga att leda, koordinera och systematiskt utvärdera
hälsofrämjande eller behandlande insatser för individer och grupper,
syftar till att stärka AKS i den autonoma funktionen som projektledare av insatser som syftar till att främja hälsa för personer eller
grupper med till exempel långvariga sjukdomstillstånd eller med riskbeteenden avseende hälsa.
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Examensmålet visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika
grupper, samt genomföra handledande uppgifter, betonar den pedagogiska funktion och ledarroll som AKS kommer att ha inom ramen
för yrkesutövningen samt är likalydande med mål i förslag till förändrad läkarexamen, för en enhetlighet i formulering av mål i examensbeskrivningen då det är möjligt.
Mål under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt
Utifrån nuvarande principer om examensmålen som framgår av avsnitt 5.1.4 gör utredningen tolkningen att målen under rubriken
värderingsförmåga och förhållningssätt även fortsatt bör utformas i
största möjliga mån likalydande för samtliga yrkesexamina inom
hälso- och sjukvårdens område. Då en modernisering har gjorts av
målen för läkarexamen anser utredningen att de målen även bör införas i den nya yrkesexamen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
Följande examensmål har ändrats i enlighet med förslaget om en
förändrad läkarexamen förutom genom nedan tillägg om jämlik vård.
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt
förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn
på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt
beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin
kompetens och att ta ansvar för detta.
Utredningen föreslår således ett tillägg i ett examensmål utöver vad
som föreslås i läkarexamen i fråga om målet visa förmåga till ett
hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån
ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna. Bakgrunden till
detta är Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter
som bland annat betonar rätten till lika värde, liv, frihet och personlig säkerhet samt rätten att få åtnjuta bästa möjliga fysiska och
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psykiska hälsa. Kravet på jämlik vård är en förlängning av de mänskliga rättigheterna och betonar sjuksköterskans ansvar i allmänhet
och en AKS ansvar i synnerhet för att främja en jämlik vård. Svensk
lagstiftning och olika utredningar såsom Kommissionen för jämlik
hälsa (SOU 2017:47)91 betonar att ojämlik vård är särskilt allvarligt
för ett land som Sverige som i sitt löfte till befolkningen anger att
den enskilde ska erbjudas vård av hög kvalitet som utgår från vårdbehovet samt från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är framför allt i möten mellan patienten och vårdpersonalen som ojämlikhet
uppstår där AKS i sin autonoma funktion kommer att ha ett stort
ansvar för att främja en jämlik vård.
Mål under rubriken självständigt arbete (examensarbete)
Målet För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng, anger att examensarbetets omfattning ska uppgå till 30 högskolepoäng vilket överensstämmer med kraven för självständigt arbete för examina med en omfattning av 120 högskolepoäng på avancerad nivå.
Mål under rubriken övrigt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

9.6

En ny examensbeskrivning för
specialistsjuksköterskeexamen

9.6.1

Nya inriktningar har startats om än
i begränsad omfattning

Utredningens bedömning: Specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning har inte kunnat förse vården med nya
inriktningar i tillräcklig omfattning sett till syftet med reformen.
91
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Överväganden
Den 1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna.
Syftet med reformen var att möjliggöra för lärosätena att tillsammans med avnämare ta fram nya inriktningar som skulle kunna
möta vårdens behov. Tanken med ändringen var att även göra det
möjligt att inarbetade och välfungerande inriktningar skulle kunna
bibehållas samtidigt som lärosätena gavs möjlighet att starta nya
inriktningar utifrån behoven i vården. Av remissinstansernas svar till
förslaget framgår att vissa inriktningar måste finnas kvar och att utbildningen inte fick vara för generell. Vidare förde remissinstanserna
fram behovet av en utbildning som kombinerar både tydlighet och
flexibilitet.92
Under perioden 2013–2017 har tio lärosäten startat specialistsjuksköterskeutbildning med viss annan inriktning. Geografiskt sett
har flest lärosäten i Stockholm/Uppsalaregionen startat flest nya
inriktningar. Däremot har inga nya inriktningar startats vid lärosäten
i norra Sverige.
Åtta nya specialistsjuksköterskeexamina med viss annan inriktning har startat mellan 2013–2017. Inriktningen mot akutsjukvård
har startats vid flest antal lärosäten, fem stycken. Inriktningen mot
akutsjukvård är sett till antal programnybörjare den störta inriktningen. Inriktningen mot skolsköterska är den näst största sett till
antal programnybörjare.
Under perioden 2013–2016 startade 572 programnybörjare sammanlagt på de nya inriktningarna. Detta kan jämföras med antalet
programnybörjare för de elva fasta inriktningarna som för samma
period uppgick till 6 349 stycken.
I enlighet med direktiven ska utredningen bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning
har försett vården med nya inriktningar i enlighet med vårdens
behov. Svaret är tvetydigt, beroende av vem utredningen frågar. Det
finns en uppfattning bland avnämare inom vården att fler inriktningar borde ha startats sedan 2013 baserat på en allmän uppfattning
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om att vårdens behov inte tillgodoses i nuvarande specialistsjuksköterskeutbildning. På frågan om vilka inriktningar som saknas blir
tyvärr många utredningen pratat med, svaret skyldigt. Svårigheten
att bedöma ett behov som kan skifta lokalt, regionalt och nationellt
är påtaglig och enligt utredningen en av anledningarna till att uppfattningen om att utbildningen inte lever upp till kraven i vården
troligen för lång tid framöver kommer att diskuteras på ett eller
annat vis.
Lärosätena anger att det största hindret för att inrätta nya inriktningar är resursbrist. Om nya inriktningar inrättas kräver det att
någon av de befintliga inriktningarna tas bort eftersom lärosätets totala anslagsutrymme sällan medger utökning av antalet inriktningar, det
handlar snarare om att prioritera inom befintliga ekonomiska ramar.
Detta trots att lärosätena av staten tillförts anslagsförstärkningar som
sammanlagt motsvarar drygt 60 miljoner kronor för specialistsjuksköterskeutbildningen från och med 2015.
Lärosäten vittnar om att utbildningsplatserna inte fylls till följd
av ett svikande studentunderlag. Osäkerheten över få sökande till de
olika inriktningarna innebär överlag problem för planeringen av
utbildningarnas dimensionering. Få studenter leder i slutändan till
ekonomisk förlust för lärosätena. En förklaring till detta motsatsförhållande är att lärosätena står med kostnader för utbildningen så
som undervisningsmaterial, lokaler och personal oavsett i vilken
omfattning studenterna strömmar till. Det är en utmaning för lärosätena att kunna tillhandahålla infrastruktur för flera olika inriktningar med få studenter. Ytterligare risktagande för lärosätet blir då
inrättandet av nya och troligen smalare inriktningar som kanske har
efterfrågats av vårdgivare inom en region men när utbildningen ska
starta medges inte studenterna tjänstledigt för studier.
Lärosätena vittnar även om svårigheter att starta nya inriktningar
baserat på vårdens behov eftersom behoven inte tydligt framgår samlat någonstans och kan variera utifrån olika avnämares bedömningar.
Behoven kan även ändras snabbt.
Utredningen erfar även att vårdgivares och lärosätenas planeringshorisonter inte sällan skiljer sig åt. För lärosätena är inrättandet
av nya inriktningar en process som kan ta upp till ett år beroende
bland annat av att nya kurs- och utbildningsplaner är juridiska dokument som ska beslutas i enlighet med lärosätets delegationsordning.
Lärosätena har därmed i praktiken ett litet utrymme för flexibilitet.
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Det handlar om långsiktig planering i beslut om till exempel rekrytering av nya eller fler lärare som kan undervisa på nya utbildningar.
Universitetskanslersämbetet pekar även på det faktum att i avregleringen av högskolan ligger ett förtroende för högskolans förmåga att ta ansvar för utvecklingen av den högre utbildningen. Om
lärosätet startar utbildningar som inte svarar mot ett tillräckligt brett
och väldefinierat varaktigt område, med en tillräcklig anställningsbarhet, kan examenstillståndet dras in vid en kvalitetsutvärdering.
Vissa lärosäten har med anledning av de nyss nämnda utmaningarna valt att starta nya inriktningar i form av uppdragsutbildning.
Som en följd av att flera landsting fattat principbeslut om att inte
köpa specialistsjuksköterskeutbildning som uppdragsutbildning har
dock en minskning av denna utbildningsform skett.
9.6.2

Specialistsjuksköterskeexamen

Utredningens bedömning: Utformningen av specialistsjuksköterskeexamen kan göras på flera sätt och leda till olika resultat
och konsekvenser. Utredningen redovisar fyra olika modeller
(A–D) för utformning av specialistsjuksköterskeexamen. Utredningen förordar modell C som grund för en ny specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningens förslag: Specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering ska utgöras av en yrkesexamen på
avancerad nivå med en omfattning av 60 högskolepoäng.
Därutöver ska för examen anges tre särskilda områden för specialisering mot anestesisjukvård, mot intensivvård och mot
operationssjukvård.
Omfattningen för det självständiga arbetet (examensarbetet)
ska regleras i examensbeskrivningen till att uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 15 högskolepoäng.
Vidare ska det ställas krav på legitimation som sjuksköterska
som Socialstyrelsen har utfärdat. Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel som motsvaras av en
specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt
en sådan examen.
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Överväganden
Utredningen ska i enlighet med direktiven förslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. Därtill anges i direktiven att utredaren ska analysera och bedöma, utifrån vårdens och
individens behov, om det finns behov av att ha fasta inriktningar för
specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall
föreslå vilka dessa ska vara.
Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
nuvarande elva inriktningar 2007. Examen omfattar 60 högskolepoäng med undantag för inriktningen mot distriktssköterska där
examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
75 högskolepoäng. 2013 infördes i examensbeskrivningen specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning utöver de elva fasta
inriktningarna.
Under arbetets gång har frågan om den framtida utbildningens
utformning varit föremål för diskussioner med utredningens olika
intressenter. Utredningen erfar att uppfattningen om hur en framtida specialistsjuksköterskeexamen ska utformas av naturliga skäl
skiljer sig åt mellan olika intressenter beroende av vilka intressen och
behov organisationen företräder. Skillnaderna i fråga om utformning
är inte små och överbryggningsbara, enligt utredningens mening,
utan olika avnämare ger uttryck för skilda uppfattningar i frågan.
Det har även varit svårt att finna minsta gemensamma nämnare i
olika frågor varför utredningen bedömer möjligheterna som små att
samtliga intressenter skulle kunna enas om ett gemensamt förslag till
ny specialistsjuksköterskeutbildning.
Dåvarande Högskoleverket fick 2009 i uppdrag att föreslå hur
specialistsjuksköterskeexamen bör utformas för att skapa förutsättningar för att utbildning ska kunna följa kunskapsutvecklingen i
vården93. Högskoleverket föreslog i en rapport 2010 fyra alternativa
modeller där dåvarande verket förordade en specialistsjuksköterskeexamen utan inriktningar eller en utbildning som leder till magistereller masterexamen94.
Det är åtta år sedan dåvarande Högskoleverket redovisade sitt
uppdrag och det kan konstateras att de problem som förs fram av
avnämare till utbildningen i stort sett är densamma nu som då och
93
94
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Vilket slags examen. Högskoleverket (2010).
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att utredningens analys av möjliga modeller för ny utbildning i stora
drag överensstämmer med dåvarande Högskoleverkets analys och
bedömning.
Mot denna bakgrund redovisas i det följande utredningens överväganden i form av fyra olika modeller för hur specialistsjuksköterskeutbildningen kan utformas. Utredningen förordar modell C.
Utgångspunkt för översynen, utöver direktiven, är att specialistsjuksköterskeutbildning bör vara en högskoleutbildning på avancerad nivå. Detta baseras på den forskning som finns och som förenklat bland annat ger vid handen att ju högre utbildning en sjuksköterska har desto mindre är risken att en patient dör under och
efter behandling.
Enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) ska utbildning vid en högskola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket enligt
utredningens bedömning är helt centralt för innehållet i specialistsjuksköterskeutbildningen. Detta inte minst för att vården ska bemannas
av yrkesutövare och professionsföreträdare som utför sitt arbete i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
För en högskoleutbildning följer en rad premisser. Det är studenternas fria val som avgör valet av utbildning för vilken hon eller han
kan beviljas studiemedel. Specialistsjuksköterskeutbildningen är något av en anomali i högskolan genom sin tydliga karaktär av vidareutbildning. Dessutom avviker den genom att en stor del av programmen ges på halvfart där studenterna arbetar samtidigt som de
studerar samt för att en stor grupp av specialistsjuksköterskestudenterna till skillnad från andra studenter kan uppbära studielön eller
annan ekonomisk ersättning från arbetsgivaren. Även den relativt
etablerade uppfattningen bland både vårdgivare och lärosätesföreträdare om betydelsen av krav på arbetslivserfarenhet, sticker ut i
högskolesammanhang. Trots dessa särdrag menar utredningen att
specialistsjuksköterskeutbildningen har funnit sig till rätta i högskolan.
Samtidigt har utredningen under arbetets gång blivit varse att det
från omvärlden reses många och inte sällan motstridiga krav på vad
specialistsjuksköterskeutbildningen ska kunna åstadkomma i fråga
om alternativa lösningar kring studietakt och innehåll, etc.
Utredningen erfar att högskolorna i vissa fall saknar förutsättningar för att tillgodose önskemål från olika håll såsom olika vårdgivares önskemål och när dessa inte möts, menar vårdgivarna att
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högskolan inte lever upp till förväntade krav i fråga om till exempel
hög grad av flexibilitet i utbildningsformer och inriktningar.
Utredningen anser att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för
att specialistsjuksköterskeutbildningen och i förlängningen för att
yrket ska kunna bli attraktivt för en sjuksköterska i större utsträckning än i dag. Det står arbetsgivaren fritt att betala studielön till sjuksköterskorna men utredningen menar att detta ska ske utifrån
arbetsgivarens definierade behov av specialistsjuksköterskans kompetens och att arbetsuppgifterna ska baseras på kunskaper och kompetenser som uppnås i den genomförda utbildningen.
Den nuvarande situationen med betalda utbildningar och halvfartsutbildningar är enligt utredningen ett svar på ett systemfel. En
vårdverksamhet som inte kan behålla sin personal kan inte anses
fungera vilket sjuksköterskor under lång tid har vittnat om. Utredningen bedömer att arbetsgivaren i allt för många fall erbjuder sjuksköterskorna betald vidareutbildning för att inte förlora dem. Därför
erbjuds vidareutbildning som i de flesta fall vare sig leder till mer
kvalificerade arbetsuppgifter eller högre lön.
En hållbar utbildning är en utbildning som faktiskt verksamheten
eller individen i sin kompetensutveckling har behov av och som leder
till en konkret anställning med befattningsbeskrivning och löneutveckling som står i relation till det arbete som utförs.
Utredningen vill med sina samlade förslag visa på ett utbildningssystem som kan ge förutsättningar för ett livslångt lärande i yrket
och som ger olika möjligheter för sjuksköterskor att nå den specialistkunskap och kompetens som krävs för en patientsäker och evidensbaserad vård.
Den exakta utformningen av specialistsjuksköterskeutbildningen
kan variera i enlighet med de förslag som presenteras i det följande.
När det gäller specialistsjuksköterskeexamen menar utredningen
att om utbildningen ska vara av den kvalitet som krävs för framtidens
vård måste innehållet i utbildningen vara robust över tid. Det betyder enligt utredningens mening att utbildningen inte kan vara alltför
flexibel i den meningen att den ska ändras ofta.
Utredningen menar att högskolan måste få möjlighet att utveckla
en långsiktigt hållbar utbildning, baserad på de senaste forskningsrönen som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet samt kunna
ge sjuksköterskan den kunskap som krävs för att självständigt arbeta
i vården både på kort och på lång sikt.
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Högskolans främsta styrka är inte dess flexibilitet. Verksamheten
måste få tid att utvecklas och de långa ledtiderna i vissa beslut är en
följd av att kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning,
är organiska processer som utvecklas över lång tid. Även bestämmelser i författning påverkar på vilket sätt högskolan kan arbeta i fråga
om till exempel beslut om nya utbildningar då dessa är föreskrifter
som ska beslutas i enlighet med högskolans delegationsordning.
Vårdens snabba förändring kräver att specialistsjuksköterskan
kan följa med i kunskapsutvecklingen. Detta har utredningen uppfattat som en viktig utgångspunkt för flertalet avnämare. Utredningens bedömning är snarare att på grund av den snabba förändringen krävs i ännu högre grad att sjuksköterskan har en utbildning
som är väl förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet för att vara
rustad för det krävande yrke som sjuksköterskeprofessionen utgör.
Dessutom menar utredningen att den fördjupade vetenskapliga kompetensen som specialistsjuksköterskan utvecklar under specialistutbildningen även ger bättre förutsättningar för specialistsjuksköterskan att ta till sig ny kunskap.
Modell A
Modell A motsvarar dagens specialistsjuksköterskeexamen som
omfattar 60 högskolepoäng med elva fasta examensinriktningar
med undantag för inriktningen mot distriktssköterska som har en
omfattning av 75 högskolepoäng. Specialistsjuksköterskeutbildningen inkluderar även examen med en viss annan inriktning.
– Anestesisjukvård
– Intensivvård
– Operationssjukvård
– Ambulanssjukvård
– Kirurgisk vård
– Medicinsk vård
– Onkologisk vård
– Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
– Psykiatrisk vård
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– Vård av äldre
– Distriktssköterska
– Specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning.

Överväganden modell A
Specialistsjuksköterskeutbildningens nuvarande elva inriktningar
anses av vissa intressenter vara föråldrade och inte stå i relation till
vårdens förändrade behov av specialistinriktningar. Detta trots att
regeringen 2013 införde specialistsjuksköterskeexamen med viss
annan inriktning i syfte att öka flexibiliteten för lärosätena att starta
nya inriktningar i enlighet med vårdens behov.
Enligt utredningens frågeformulär95 efterfrågar vissa avnämare en
mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning än som uppfattas vara
möjligt att få till stånd inom ramen för nuvarande utbildning.
Av de organisationer som svarat på utredningens frågeformulär
anser en femtedel att det är viktigt att behålla de fasta inriktningarna.
Vissa av de svarande organisationerna ställer sig bakom de befintliga
elva inriktningarna fast med tillägg av nya.
Region Halland framhåller vikten av fasta inriktningar för att bibehålla kvalitet och kompetens. Vårdförbundet framför att inriktningarna behöver vara fasta men anpassas mer till verksamhetens
behov.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påpekar att vården och
behoven av specialistkunskaper förändras under hela yrkeslivet. Detta
innebär enligt SKL att examensmålen för utbildningarna behöver förändras över tid och anpassas utifrån verksamhetens behov. SKL anser
även att inriktningarna är för få, flera är otydliga och innehåller för lite
specialistkunskaper.
I fråga om utbildningens omfattning framhöll bedömargruppen i
UKÄ:s kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen
2014, att utbildningen bör förlängas för att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas samt att examensmålen behöver ses över. I likhet med
UKÄ:s bedömargrupp anser en majoritet av lärosätena som besvarat
utredningens frågeformulär att omfattningen på examen är för kort

95

Se bilaga 5.
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och inte rymmer de kunskapskrav och kompetenser som krävs för
att arbeta som specialistsjuksköterska.
Modell B
Modell B utgörs av en magisterexamen med en omfattning om
60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer.

Överväganden modell B
Universitet och högskolor, med undantag för enskilda utbildningsanordnare, har ett generellt tillstånd att utfärda magisterexamina
med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
En majoritet av de universitet och högskolor som ger specialistsjuksköterskeutbildningen utfärdar i dag en magisterexamen efter
genomgången utbildning om studenterna ansöker om en sådan
examen.
Examenskraven för specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen skiljer sig åt vilket framgår av examensordningen, bilaga 2
till högskoleförordningen. I specialistsjuksköterskeexamen regleras
inte omfattningen på det självständiga arbetet men i stort sett samtliga
universitet och högskolor som ger utbildningen har valt att för
examen ställa krav på ett självständigt arbete med en omfattning om
15 högskolepoäng vilket motsvarar kursfordringarna för det självständiga arbetet för en magisterexamen.
Enligt vad utredningen erfar utfärdar lärosätena både en yrkesexamen och en magisterexamen på grundval av ett identiskt utbildningsinnehåll. Innehållet i utbildningen skiljer sig därmed inte åt för
respektive examina. I undantagsfall kan omfattningen på det självständiga arbetet skilja sig åt mellan 7,5 högskolepoäng och 15 högskolepoäng.
Ett skäl till denna utveckling kan enligt utredningen vara UKÄ:s
kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna 2014
som bland annat visade på brister i måluppfyllelse för det självständiga arbetet som vid tiden före utvärderingen uppgick till 7,5 högskolepoäng och genomfördes i form av en projektplan vid vissa lärosäten. En av lärosätenas vidtagna åtgärder för att komma till rätta
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med bristerna var att utöka det självständiga arbetets omfattning till
15 högskolepoäng.
Som redovisats tidigare är utfärdandet av dubbla examina på
identiskt utbildningsinnehåll problematiskt (se även avsnitt 6.7.2).
Enligt regeringens uppfattning riskerar dubbla examina att leda till
missförstånd och otydlighet hos arbetsgivare och utländska aktörer
samt att signalera att yrkesexamen inte är tillräckligt bra96. Utredningen delar regeringens bedömning. Det är dock oklart för utredningen vilket mottagande specialistsjuksköterskeutbildningen har
vid utländska lärosäten i förhållande till tillträde till utbildning på
forskarnivå. Utredningens uppfattning är även att förekomsten av
dubbla examina utfärdas inom vissa andra utbildningsområden.
Utredningen anser även i likhet med vad som anförs i betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) att regeringen
bör utreda hur en ändring kan komma till stånd och att ett identiskt
utbildningsinnehåll inte bör kunna ligga till grund för både en yrkesexamen och en magisterexamen och/eller en masterexamen.
Utredningen erfar även att flera landsting har beslutat om så kallade dokument för karriär- och lönestegar som ska synliggöra de
karriärmöjligheter som finns för en sjuksköterska eller barnmorska
inom det aktuella landstinget och vilka kriterier som krävs för att
erhålla en viss lönenivå. I dokumenten har vissa landsting valt att
uppställa krav på magisterexamen och inte på en yrkesexamen som
specialistsjuksköterska för att komma i fråga för till exempel en viss
lönenivå. Enligt utredningen finns det skäl för arbetsgivaren att fundera över vilken utbildning som bör ligga till grund för vilka anställningar. Även yrkesaktiva har till utredningen framfört att de inte
primärt väljer att ta ut yrkesexamen utan i stället en magisterexamen,
eftersom yrkesexamen inte efterfrågas av arbetsgivaren.
En sjuksköterska som efter avslutad utbildning inte ansöker om
yrkesexamen har enligt nuvarande ordning inte heller rätt att kalla
sig specialistsjuksköterska. Av 4 kap. 9 § patientsäkerhetslagen följer att om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda
en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast
om han eller hon har avlagt en sådan examen.
Det bör noteras att det saknas formella hinder för att låta en generell examen ligga till grund för skyddad specialistbeteckning. Där96

Prop. 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.
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emot gäller enligt den gängse ordningen i enlighet med patientsäkerhetslagen att det endast är yrkesexamina som i dag ligger till grund
för reglering av yrke.
Med en magisterexamen som grund för specialistsjuksköterskeutbildningen försvinner gällande reglering av titeln specialistsjuksköterska utifrån nuvarande grund för bestämmelsen i enlighet med
det ovanstående. Ett borttagande av specialistbeteckningen för specialistsjuksköterskorna anses vara till nackdel för omsorgen av patienterna och deras säkerhet i vetskapen om att specialistsjuksköterskan
har den kunskap och kompetens som krävs för att patienterna ska
kunna garanteras en god vård.97
Eftersom kraven för specialistsjuksköterskeexamen som lärosätena ställt upp, i själva verket i dag motsvarar en magisterexamen
anser utredningen att en generell examen till innehåll och kursfordringar inom ramen för en framtida specialistsjuksköterskeutbildning
skulle kunna utformas i likhet med nuvarande specialistsjuksköterskeexamen. Den generella magisterexamen svarar till innehåll egentligen
bättre mot de behov som avnämarna gett uttryck för genom kravet
om minst 30 högskolepoäng i fördjupning inom huvudområdet för
utbildningen.
Lärosätena kan i den mån det är av intresse för vården och studenterna erbjuda en magisterexamen med samma innehåll som specialistsjuksköterskeexamen har, även om utbildningen inte regleras i
form av en yrkesexamen i examensordningen. En magisterexamen
kommer att medföra en ökad flexibilitet och följsamhet till vårdens
behov och utveckling. Examen kan även ges med olika inriktningar
som är relevanta för vårdens behov. En konsekvens av borttagandet
av specialistsjuksköterskeexamen skulle innebära att inriktningarna
inte längre är reglerade i form av fasta inriktningar, som därmed
skulle utgå. Lärosätena skulle i ett sådant scenario medges en ökad
flexibilitet att utifrån kompetens och forskningsområden själva besluta om inriktningar.
Utredningen anser även att erfarenheter av införandet av en tolfte
inriktning visar att lärosätena varit ansvarsfulla vid införandet av nya
examensinriktningar. De som har startat har föregåtts av samverkan
med vården och även vilat på långsiktiga beslut inom högskolan
avseende lärar- och forskningskompetens.
97

SOU 1996:138, s. 232.
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Det skulle även bli möjligt för de lärosäten som i dag inte har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen att ge en magisterexamen med viss inriktning utifrån efterfrågat huvudområde. Detta
inom ramen för de generella examenstillstånd som vissa lärosäten har
samt att lärosätet i övrigt uppnår kraven för examen.
Utredningen menar att de sjuksköterskor som framledes har en
magisterexamen kommer att ha samma möjligheter till anställning
som de som i dag har en specialistsjuksköterskeexamen. Magisterexamen kommer i allt väsentligt att ha samma innehåll och betydelse
som nuvarande specialistsjuksköterskeexamen eftersom det av nyss
nämnda examen inte följer några särskilda befogenheter och det
finns inget skyddat yrke att utöva efter en examen.
Magisterexamen bör för att motsvara dagens specialistsjuksköterskeexamen ges inom relevant huvudområde för att kunna motsvara de av vården efterfrågade specialistområdena för sjuksköterskors vidareutbildning motsvarande 60 högskolepoäng. Vårdvetenskap är troligen det ämne som kommer att vara det mest självklara
huvudområdet men detta kan komma att variera.
En konsekvens av modell B skulle vara att den verksamhetsförlagda utbildningen inte kan regleras i magisterexamen. I Sverige
gäller att yrkesexamen öppnar upp för möjligheten till en ökad reglering av antalet krav i form av examensmål i examensbeskrivningarna, samt ökad koppling till yrkesutövningen som utbildningen ligger till grund för. Se även avsnitt 5.1.4. I en yrkesexamen anges mer
preciserade krav med anknytning till det kommande yrket än vad
som är fallet i en generell magisterexamen. Det bör även påpekas att
kraven i yrkesexamen inte hindrar lärosätena att planera utbildningen med till exempel ett visst antal högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. Generellt sett kan sägas att kraven i magisterexamen är mer allmänt hållna än i yrkesexamina. Det saknas även
möjlighet att i en generell examen reglera omfattningen för VFU till
skillnad från inom ramen för en yrkesexamen.
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Modell C
Modell C utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering med en omfattning av 60 högskolepoäng. Därutöver anges för examen tre områden för specialisering mot följande områden.
– Anestesisjukvård
– Intensivvård
– Operationssjukvård.

Överväganden modell C
Modell C utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt
område för specialisering. Därutöver anges för examen tre områden
för specialisering mot följande områdena anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Utredningens förslag innebär att specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering
utgör ett så kallat öppet område för specialisering. De olika områden
som ska inrättas har respektive lärosäte att besluta om. De tre angivna områden för specialisering syftar till att upprätthålla den nödvändiga kompetensen som behövs i samhället inom områdena akutsjukvård, operationssjukvård och intensivvård. Utredningen har valt
att benämna examen som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering till skillnad från dagens elva fasta
inriktningar. För examen ska anges krav och mål för de olika områden för specialisering som lärosätena kan starta inom ramen för
specialistsjuksköterskeexamen.
Under arbetet med denna utredning har inriktningen mot distriktssköterska lyfts fram som en samhällsviktig inriktning. Inriktningen
mot distriktssköterska är även den inriktning från vilken flest studenter examineras. Se vidare avsnitt 6.14. I modell C är inriktningen mot
distriktssköterska inte angiven för att distriktssköterskeutbildningen
bör i modell C enligt utredningens mening, fortsättningsvis kunna
utformas som ett specialiseringsområde mot till exempel nära vård
eller primärvård. Dessutom ger utredningens förslag om införandet
av avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ytterligare en
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nivå av utbildningsnivå för de områden som ingår i en distriktssköterskeexamen i dag. Behoven av utbildade kommer därför väl att
kunna tas om hand inom ramen för utredningens samlade förslag.
Regeringen bedömer i propositionen Högre utbildning för ökad
kompetens (prop. 1992/92:169) att i fråga om utbildningar till vissa
viktiga yrken måste staten ur ett nationellt perspektiv garantera ett
visst antal examinerade studenter. Lärosätena bör för dessa områden
medges ett undantag för ansvaret om utbildningsutbudet. Vidare
anges i propositionen att även mindre men väsentliga ämnen ska
skyddas genom att vissa lärosäten åläggs att ordna utbildning inom
dessa. Läkar- och tandläkarutbildningarna är exempel på utbildningar som i propositionen pekas ut som särskilt viktiga utbildningar.
Utredningen menar att även specialistsjuksköterskeutbildningen
med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård är utbildningar som är av sådan vikt för samhället att de bör
ingå i det kluster av utbildningar som regeringen pekar ut i enlighet
med ovanstående.
En utbildning med få nationellt fastställda examensinriktningar
gör bland annat att utbildningen blir mer långsiktigt hållbar i enlighet med de principer som gäller för kraven i examensbeskrivningarna. Vilket i sin tur stämmer väl överens med den utgångspunkt som
slås fast i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162)
i fråga om examensbeskrivningarnas krav om att olika studieorganisationer och innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan
leda till samma mål, och att universitet och högskolor ska ha både
frihet till och ansvar för valet av olika vägar till dessa mål. Vidare
anges att examensbeskrivningarna bör följa en gemensam struktur
och vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga. De bör
även vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte behöver
ändras ofta. Förändringar av utbildningens innehåll bör i första hand
ske på lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta
avnämare. Examensbeskrivningarna bör ge utrymme för detta.
Vissa lärosäten, bland annat Karolinska institutet, har framhållit
till utredningen att om examensmålen för en utbildning är för
detaljerade riskerar det att leda till att lärosätena får hantera ett stort
antal beslut om tillgodoräknande av utbildning, vilket lärosätet anger
både är tidskrävande och kostsamt. Allt för snäva inriktningar och
examenskrav riskerar även att vara mindre flexibelt för arbetsgivaren
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och snarare leda till inlåsningseffekter som försvårar personalförsörjningen i vården. För arbetsgivarna innebär den rådande bristen
på specialistsjuksköterskor att de behöver ha en ökad flexibilitet och
personer med en bred kunskapsbas.
Karolinska institutet uppger enligt vad utredningen erfar att studenterna i hög utsträckning är rörliga både inom olika utbildningar
men även inom en utbildning. Allt fler studenter ansöker om individuell studiegång och deltar inte i studierna i enlighet med programmets studie- och kursupplägg samtidigt som fler studenter oftare gör
studieuppehåll än tidigare. Karolinska institutet har utifrån egen
antagningsstatistik tagit reda på hur många studenter vid lärosätet
som är antagna till fler än en specialistsjuksköterskeutbildning.
Sedan 2007 har drygt 5 000 studenter genomgått specialistsjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutet. Av dessa uppges cirka
450 stycken under någon period varit antagna till fler än en utbildning.
I betänkandet till 1994 års behörighetskommitté98 förs resonemang kring för- och nackdelar med ett reglerat system för vidareutbildning för sjuksköterskor. Resonemangen är fortsatt aktuella
och i betänkandet framhålls att ett flexibelt och i princip oreglerat
system för vidareutbildning har flera positiva effekter. Ett sådant
system gör det lättare att tillgodose lokala behov av kompetens. Den
pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården skapar ständigt
ett behov av nya utbildningar och förändringar av befintliga utbildningar. Avsaknaden av regleringar kan underlätta för utbildningsinstitutionen att anpassa sig till den efterfrågan på utbildning som
finns.
Av utredningens frågeformulär framgår att vissa avnämare framhåller att endast inriktningarna mot anestesisjukvård, intensivvård
och operationssjukvård ska utgöra fasta inriktningar i specialistsjuksköterskeexamen. Andra intressenter förordar en ordning där studenten först läser ett basblock som är gemensamt för många eller alla
specialistsjuksköterskor, för att sedan ha möjlighet att välja fristående kurser som anpassas utifrån vårdgivarens behov. Andra diskuterar i termer av inriktningar med möjlighet att profilera sig vilket
skulle bekräfta Karolinska institutets och andra lärosätens iakttagelser om studenter som i högre utsträckning än tidigare väljer att
plocka ”godbitarna” ur respektive inriktning.
98
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De risker som kan nämnas med få fasta inriktningar är bland
annat sämre mobilitet för individen. Om flera smala inriktningar startas utifrån till exempel lokala och regionala vårdbehov kan det minska
individens anställningsbarhet och mobilitet mellan olika arbetsplatser.
Det kan även bli svårare för arbetsgivaren att veta vilken specialistkompetens som erhållits om antalet inriktningar blir fler med ett
varierat innehåll.
Ett annat argument som återkommande har lyfts från vissa av
utredningens intressenter är att arbetsgivarna måste bli bättre på att
värdera och känna till medarbetarnas utbildning och kompetens än
vad som är fallet i dag. Det är inte hållbart att arbetsgivaren abdikerar
från sitt ansvar för verksamhetens och personalens kompetens på det
sätt som tenderar ske i dag.
Flertalet intressenter har till utredningen framfört oro med
modell C, att en specialistsjuksköterskeexamen med ett fåtal angivna
områden för specialisering, skulle kunna innebära att vårdgivarna
och lärosätena misslyckas med att förutse kompetensbehovet och
vårdens behov av specialistområden. Om samverkan med högskolan
brister i denna del riskerar vården gå miste om specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens eftersom vårdgivaren inte har visat
sig kunna uttrycka de behov som finns i verksamheten. Utredningen
menar att det finns fog för denna oro. Men denna oro ska inte utgöra
grund för att inte utveckla och förändra specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med modell C. Denna farhåga var den samma vid
Högskoleverkets utredning 2010, liksom redovisas ovan. Reformarbetet landade 2013 i behållandet av de 11 fasta inriktningar och
tillskapandet av en öppen så kallad tolfte inriktning. Utredningen
menar att de förslag som presenteras i form av ökade krav på vårdgivarna gällande ledningssystem och kontinuerlig fortbildning ger
vårdgivarna de verktyg som behövs för att göra säkra prognoser om
kompetensförsörjningsbehovet. Genom ett utökat krav på fortbildning behöver verksamheten även fortlöpande diskutera och förutse
de kompetenser och kunskaper som en specialistutbildad sjuksköterska behöver i relation till vårdens ständiga utveckling. Utredningens bedömning att vårdgivarna bör inrätta specifika anställningar
för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor kan också säkerställa kompetensbehovet och utgör samtidigt även en upplysning till sjuksköterskor som överväger att söka
specialistutbildning. Se även avsnitt 9.6.4.
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Det bör även betonas att modellen med färre fasta inriktningar
inte innebär något hinder för universitet och högskolor att fortsatt
erbjuda de övriga fasta inriktningar som finns i dag om det finns en
efterfrågan på dessa från studenter och vårdgivare. Även om färre
fasta inriktningar än i dag skulle fastställas i examensbeskrivningen
har universitet och högskolor fortfarande kvar den infrastruktur och
personal som finns vid utbildningarna i dag. Eventuella nedläggningar eller uppstart av nya utbildningar skulle därmed sannolikt inte
ske från och med dag ett, enligt utredningens mening.
Slutligen bör det betonas att yrkesexamen inte förhindrar en planering av specialistsjuksköterskeutbildningen så att fördjupning
inom huvudområdet nås inom ramen för till exempel 30 högskolepoäng.
Modell D
Modell D utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med en
omfattning av 60 högskolepoäng med 13 fasta inriktningar uppdelade främst efter behoven inom den öppna och slutna vården.
Specialistsjuksköterskeexamen inkluderar även examen med en
viss annan inriktning.
– Anestesisjukvård
– Operationssjukvård
– Intensivvård för barn
– Intensivvård för vuxna
– Ambulanssjukvård
– Kirurgi i högspecialiserad slutenvård
– Dagkirurgisk vård
– Pediatrisk sjukvård inom den slutna vården
– Barnhälsovård och skolhälsovård inom den öppna vården
– Onkologisk vård
– Psykiatrisk sjukvård inom den slutna vården
– Psykiatrisk sjukvård i den öppna vården
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– Vård av äldre
– Specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning.

Överväganden modell D
I modell D utformas specialistsjuksköterskeutbildningen som en utbildning med en omfattning av 60 högskolepoäng med 13 fasta inriktningar med tillägg av en öppen inriktning, till skillnad från dagens
specialistsjuksköterskeexamen som har elva fasta inriktningar.
Modellen tar avstamp i att de nuvarande elva inriktningarna fortsatt behöver finnas men eftersom de inte i sin nuvarande form helt
och hållet motsvarar vårdens framtida behov behöver de befintliga
inriktningarna förändras och fler inriktningar läggas till.
Av utredningens frågeformulär99 framgår att cirka en tredjedel av
de svarande organisationerna önskar fler inriktningar. Det efterfrågas både tillägg av nya utbildningar och inriktningar och uppdelningar av utbildningar som finns, exempelvis inom medicin, som av
vissa anses för bred.
Fördelarna med en utbildning som reglerar vidareutbildning och/
eller kompetenskrav och som framhålls i betänkandet till 1994 års
behörighetskommitté100 är fortsatt aktuella och redogörs för i det
följande. En ökad reglering kan ge samhället en möjlighet att garantera att de utbildningar som behövs också tillhandahålls. En reglering
kan också göra det lättare att uppställa särskilda kompetenskrav vid
tillsättandet av olika anställningar. Vidare anförs i nämnda betänkande att en reglering kan underlätta för sjukvårdshuvudmannen att
rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor som har den kompetens
som krävs. Med en reglering riskeras däremot även kostnadsökningar och att flexibiliteten minskar. I ovan betänkande framhålls
även att en ökad reglerad vidareutbildning ökar kunskapen för
patienterna om att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för
att utföra vården.
Utredningen vill framhålla argumentet att fler antal fasta inriktningar i specialistsjuksköterskeutbildningen kan innebära minskad
flexibilitet för studenterna i fråga om mobilitet i arbetslivet. Det
99
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samma gäller för den som vill byta specialistområde eftersom färre
moment kan samläsas mellan olika inriktningar.
Med modell D fastläggs en ökad statlig styrning vilket anförs
ovan, kan öka patienternas trygghet samt informera patienten om
sjuksköterskans kompetens. Detta är särskilt viktigt då de flesta
arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det vill säga,
det ställs inte krav på särskild utbildning eller kompetens för utövaren, med få undantag.
Utredningen erfar även att vårdgivarna kan bli bättre på att tydligare definiera sina kompetensbehov. Av utredningens undersökning kring landstingens förekomst och användning av ledningssystem101 framgår att en majoritet av landstingen inte använder ledningssystemen i planering av kompetensförsörjningen eller för att
tydliggöra hur arbetet i vården ska bedrivas.
Mot bakgrund av att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
tillsammans utgör en av de störta yrkesgrupperna i hälso- och sjukvården är det befogat att reflektera över om högskolan och vårdgivare är rustade för att tillsammans enas och besluta om vilka inriktningar som ska finnas i specialistsjuksköterskeexamen.
Det är viktigt att samhället tar ansvar för att säkerställa att de
kunskaper som specialistsjuksköterskan behöver inom olika områden tillgodoses i utbildningen. Staten kan ta ansvar för att säkerställa
att utbildning finns med ett visst innehåll utifrån vad framtidens vård
kräver genom att fastställa nationella krav i examensbeskrivningarna.
Fler inriktningar i specialistsjuksköterskeutbildningen säkerställer
att det finns fler nationella mål som anger specialistsjuksköterskans
kunskaps- och kompetenskrav. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsperspektiv för att den vård som ges är patientsäker och bedrivs
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
För att illustrera det nyss nämnda görs i det följande en jämförelse med vad som gäller i fråga om samhällets och statens styrning
avseende innehåll och mål för läkares specialiseringstjänstgöring. En
av Socialstyrelsens uppgifter är att dela in och benämna de specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens inom. Myndigheten ska också avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialist-
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kompetens. Dessutom ska myndigheten följa upp kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring. Dessa uppgifter utförs i samverkan
med ST-rådet.102
Exemplet åskådliggör statens ansvar för innehållet i läkares specialisering. Motsvarande ansvar tas av staten genom examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeutbildningen. Ju fler krav och mål
för examen som anges i examensbeskrivningen desto mer styrning
får utbildningsinnehållet. Med få fasta och en öppen inriktning bär
lärosätena i högre grad själva ansvar för utbildningens innehåll och
detaljeringsnivå inom respektive examensinriktnings krav och mål.
Som tidigare nämnts framgår av UKÄ: s kvalitetsutvärdering för
specialistsjuksköterskeutbildningen från 2014, bedömargruppens mening angående att utbildningens omfattning bör ses över eftersom
nödvändigt innehåll inte ryms inom nuvarande längd. Fler inriktningar med högre grad av specialisering medför tvärtom att utbildningens längd inte behöver öka eftersom kunskaper som inte tillhör
det aktuella området utgår. Det ger ökat utrymme för bland annat
VFU och det självständiga arbetet som i dag skapar trängsel.
9.6.3

Närmare om examensbeskrivningen
för en ny specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen föreslår en ny specialistsjuksköterskeutbildning, vilket
redovisas ovan. Det innebär att examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen ska förändras. I det följande beskrivs närmare
förslagen till förändrade examensmål.
Specialistsjuksköterskeexamen ska utformas som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering. Därutöver ska det för examen anges tre särskilda områden för specialisering mot anestesisjukvård, mot intensivvård och mot operationssjukvård.
Förslaget till en förändrad specialistsjuksköterskeexamen innebär att examen ska utgöras av en yrkesexamen på avancerad nivå med
en omfattning av 60 högskolepoäng. Vidare ska liksom i dag ställas
krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har ut102

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
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färdat. Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt en sådan examen103. Examensbeskrivningen framgår även i sin helhet av kapitel 1.
Examensmålen betonar yrkesutövningens innehåll
och kunskapskrav
För att formulera examensmål för specialistsjuksköterskeexamen
har utredningen utgått från vad som ska gälla i fråga om yrkesutövningens innehåll och kunskapskrav för att utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska.
Därutöver har utredningen i formuleringen av vissa mål tagit vägledning av de bedömningar och resonemang som gjorts av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i promemorian om en förändrad läkarexamen för tillägg och förändring av vissa examensmål104.
Syftet med förändrade examensmål är att anpassa dem efter komplexiteten och kraven i dagens hälso- och sjukvård. Examensmålen i
den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen är dels skrivna för
över tio år sedan varför en modernisering är på sin plats, dels är
målen för allmänt formulerade. De omfattar heller inte de sex definierade kärnkompetenserna för vårdens professioner eller den utveckling som har skett inom området för e-hälsa. De sex kärnkompetenserna utgörs av personcentrerad vård, säker vård, samverkan i
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för vårdens kvalitet
och informatik.
I förslag till ny specialistsjuksköterskeexamen ställs krav för examen upp i form av ett antal examensmål för det så kallade öppna
området för specialisering. De mål som anges nedan under respektive rubrik täcker in alla de kunskaper och kompetenser som specialistsjuksköterskan ska ha med sig vid examen från utbildningen.
Därutöver anges ytterligare examensmål för tre angivna områden för
specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Dessa mål är specifika för dessa tre områden och kan inte
ersättas eller bytas ut av de mål som anges under det öppna området
103
104
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för specialisering. För de övriga specialiseringsområdena täcker således målen in önskade kunskaper och kompetenser, men för de tre
ovan angivna områdena krävs ett par ytterligare områdesspecifika
mål. Detta för att de tre områdena är så specifika yrkesområden och
utgörs av i princip helt nya kunskaper för sjuksköterskan och vars
kunskaper inte behandlas i sjuksköterskans grundutbildning.
Mål under rubriken kunskap och förståelse
Målet visa kunskap om huvudområdets samt det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, har
ändrats genom tillägg av visa kunskap om det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga grund. Tillägget jämfört med lydelsen i
nuvarande examen görs för att den nya specialistsjuksköterskeexamen föreslås utformas som en examen där området för specialisering
kan variera och initieras av respektive lärosäte. I övrigt överensstämmer målet med nu gällande mål. Områdets vetenskapliga grund
avser huvudområdet omvårdnad. Det särskilda specialiseringsområdet
avser området som väljs inom ramen för examen. Kunskap om
huvudområdet det vill säga omvårdnad och dess vetenskapliga grund
ges redan i grundutbildningen till sjuksköterska, men behöver fortsätta utvecklas på avancerad nivå. Målet möjliggör i sin skrivning
både fördjupning i omvårdnad och specialisering inom det särskilda
området för specialisering.
Examensmålet visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom hälso- och sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för specialiseringens särskilda område, samt
kunna redogöra för hur dessa kan omsättas i praxis, är delvis likalydande som i förslag till en förändrad läkarexamen men formuleringen är förändrad för att möjliggöra examination av teoretiska
kunskaper i klinisk praxis.
Målet visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer, har nyligen införts i ett antal examensbeskrivningar så som
läkarexamen. Utredningen anser att målet även bör finnas i examens-
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beskrivningen för specialistsjuksköterskeutbildningen eftersom specialistsjuksköterskans yrkesutövning inbegriper många olika verksamhetsområden där möten med våldsutsatta personer kan uppstå.
Målet visa kunskap om ledning och fördelning av kort- och långvariga omvårdnadsinsatser för patienter med behov av vård inom
specialiseringens särskilda område, betonar specialistsjuksköterskans
ledningsansvar inom samtliga områden för specialisering.
Målet visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv, motsvarar målet i förslag om förlängd läkarexamen.
Examensmålet visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel
inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete, är likalydande från förslaget om en förändrad läkarexamen och utredningen delar Utbildningsdepartementets bedömning
om vikten av ett mål om digitala hjälpmedel för förståelsen av hur en
ökad digitalisering kan påverka arbetssätt och metoder i yrkesutövningen105. Detta motsvarar även kärnkompetensen informatik.
Målet visa kunskap om relevanta författningar tydliggör betydelsen av att specialistsjuksköterskan har fördjupade kunskaper om de
författningar som berör specialistområdet och inte enbart det som
allmänt rör en grundutbildad sjuksköterska.
Mål under rubriken färdighet och förmåga
Examensmålet visa förmåga att utförligt och självständigt bedöma och
hantera komplexa samband mellan symtom och objektiva tecken på
sjukdom och ohälsa hos patienter med behov av vård inom specialiseringens särskilda område, behandlar sambandet mellan lärandet och
erfarenhet och kommunikation om symptom på ohälsa. Målet tar
avstamp i den personcentrerade vården och patientens berättelse om
sina symtom vilket ställer krav på kunskap om objektivt mätbara
parametrar avseende personens hälsa. Specialistsjuksköterskan förväntas hantera komplexiteten i att symtom och tecken sällan stämmer överens och att upplevelse av sjukdom och diagnostisering av
densamma kan vara helt skilda fenomen genom livets olika skeden,
men också i samband med livets slut.
105
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I målet visa förmåga att utifrån ett evidensbaserat arbetssätt initiera och
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete inom specialiseringens
särskilda område, förordas skrivningen om evidensbaserat förhållningssätt som öppnar upp för en forskningsmetodologisk mångfald,
tydlig problematisering av begrepp om evidens och en mångfald av
studie- och examinationsuppgifter.
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov, upprätta
omvårdnadsplan samt leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder i
komplexa vårdsituationer, syftar till att lyfta kompetensen i att driva
en processorienterad omvårdnad baserat på systematiska bedömningar, planering och utvärdering av vidtagna åtgärder.
Målet visa förmåga att identifiera vad hälsa betyder för den enskilde
patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa främjas, betonar specialistsjuksköterskans hälsofrämjande funktion där hälsa är
något subjektivt och hälsofrämjande insatser därmed behöver utgå
från den enskilda personens tolkning av och reaktion på sin hälsosituation.
Målet visa förmåga att undervisa patienter, närstående och vårdpersonal utifrån olika didaktiska modeller och behov av lärande behandlar
kunskap gentemot patienten i fråga om lärande, kommunikation och
ledarskap i vården.
Mål under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt
Utifrån nuvarande principer om examensmålen som framgår av
avsnitt 5.1.4 gör utredningen tolkningen att målen under rubriken
värderingsförmåga och förhållningssätt även fortsatt bör utformas i
största möjliga mån likalydande för samtliga yrkesexamina inom
hälso- och sjukvårdens område. Då en modernisering har gjorts av
målen för läkarexamen anser utredningen att de målen även bör införas i den nya specialistsjuksköterskeexamen.
Följande examensmål har ändrats i enlighet med förslaget om en
förändrad läkarexamen förutom genom nedan tillägg om jämlik vård.
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt
förhållningssätt,
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– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn
på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin
kompetens och att ta ansvar för detta.
Utredningen föreslår således ett tillägg i ett examensmål utöver vad
som föreslås i läkarexamen i fråga om målet visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer,
jämlik vård och de mänskliga rättigheterna. Bakgrunden till detta är
Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter som
bland annat betonar rätten till lika värde, liv, frihet och personlig
säkerhet samt rätten att få åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska
hälsa. Kravet på jämlik vård är en förlängning av de mänskliga rättigheterna och betonar sjuksköterskans ansvar i allmänhet och en
specialistsjuksköterskas ansvar i synnerhet för att främja en jämlik
vård. Svensk lagstiftning och olika utredningar såsom Kommissionen
för jämlik hälsa (SOU 2017:47)106 betonar att ojämlik vård är särskilt
allvarligt för ett land som Sverige som i sitt löfte till befolkningen
anger att den enskilde ska erbjudas vård av hög kvalitet som utgår
från vårdbehovet samt från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det
är framför allt i möten mellan patienten och vårdpersonalen som
ojämlikhet uppstår där specialistsjuksköterskan har ett stort ansvar
för att främja en jämlik vård.
Mål för specialistsjuksköterskeexamen
med särskilt område för specialisering
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område
för specialisering mot anestesisjukvård ska studenten också
Målet visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik och behandling av
hotande- eller manifest svikt i vitala funktioner hos patienter med behov av anestesisjukvård, har sin utgångspunkt i specialistsjuksköterskans ansvar för den sårbara och utsatta personen som i samband
106

Se även SOU 2016:55 och SOU 2017:4 från Kommissionen för jämlik hälsa.

471

Överväganden och förslag

SOU 2018:77

med anestesi riskerar hotande eller manifest svikt i vitala funktioner,
men som också inför anestesi kan uppvisa en komplex sjukdomsbild
för vilken kirurgisk behandling krävs. Etiologi avser sjukdomars
orsakssamband.
Examensmålet visa förmåga att självständigt övervaka patienter vid
lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter med vanligt förekommande tillstånd samt visa förmåga att handha medicinteknisk
apparatur med beaktande av ansvarsförhållande och säkerhet, och
målet visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer, betonar båda specialistsjuksköterskans självständiga ansvar för personer som genomgår anestesi, analgesi och
sedering inom en högteknologisk vårdmiljö kännetecknad av omfattande medicinskteknisk apparatur. Målen knyter särskilt an till kärnkompetenserna säker vård och samverkan i team då arbete på
skadeplats innebär ett omfattande teamarbete med till exempel polis
och räddningstjänst.
För specialistsjuksköterske-examen med särskilt område för
specialisering mot intensivvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik- och behandling av
patienter med hotande- eller manifest svikt i vitala funktioner,
– visa förmåga att handha medicinsk-teknisk apparatur med beaktande av ansvarsförhållanden och säkerhetsaspekter, och
– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor
och katastrofer.
Intensivvård bedrivs inom ramen för en högspecialiserad och teknikintensiv vårdmiljö för ofta multisjuka personer med hotande eller
manifest svikt i vitala organ. Ovanstående mål syftar till att säkerställa kompetens inom personcentrerad vård av personer med
mycket komplexa sjukdomstillstånd, säker vård vid utövande av
teknikintensiv vård och samverkan i team vid stora olyckor eller
katastrofer.
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För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot operationssjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik och behandling av
kirurgiska tillstånd samt kunskap om topografisk anatomi och om
kirurgiska operationsmetoder,
– visa förmåga att självständigt ansvara för, instrumentering, assistans, aseptik och infektionsförebyggande åtgärder, övriga medicinska åtgärder i samband med kirurgiska ingrepp, behandlingar och
undersökningar, och
– visa förmåga att hantera biologiska preparat samt handha medicinteknisk apparatur med beaktande av ansvarsförhållanden och säkerhetsaspekter.
Operationssjukvård bedrivs inom ramen för en högspecialiserad och
teknikintensiv vårdmiljö för sårbara personer med hotande eller
manifest svikt i vitala organ. Därför behöver operationssjuksköterskan fördjupade kunskaper i etiologi som avser sjukdomars orsakssamband. Vidare är sjuksköterskan specialiserad på topografisk anatomi vilket avser läran om organens och de olika strukturernas
inbördes lägen i kroppen. Det preventiva arbetet för operationssjuksköterskan är fokuserat på aseptiken i samband med en operation i syfte att förhindra uppkomsten av sjukdomsframkallande
mikroorganismer. Ovanstående mål syftar till att säkerställa kompetens inom personcentrerad vård och säker vård av personer som
ska genomgå kirurgi där operationssjuksköterskans preventiva arbete är centralt för att förhindra komplikationer och risker i samband
med en operation som sker genom samverkan i tvärprofessionella
team.
Utredningen väljer att inte lägga in målet – visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer, som återfinns i nuvarande examensbeskrivning, för alla olika områden för
specialisering som kan tänkas bli aktuella inom ramen för det öppna
området för specialisering då utredningen anser att det saknar relevans. Dock kan målet komma att vara synnerligen relevant för det
öppna specialiseringsområdet mot ambulanssjukvård.
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Mål under rubriken självständigt arbete (examensarbete)
Målet För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)
om minst 15 högskolepoäng, ändras genom att det självständiga arbetets omfattning föreslås regleras.
Utredningen bedömer att en reglering av omfattningen för det
självständiga arbetet är nödvändig. För detta finns en rad skäl vilka
anges i det följande. Som ett resultat av UKÄ:s kvalitetsgranskning
av specialistsjuksköterskeexamen 2014 har i princip samtliga lärosäten själva valt att planera specialistsjuksköterskeutbildningen med
ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. En av anledningarna
till detta var att självständiga arbeten om 7,5 högskolepoäng i UKÄ:s
granskning inte ansågs leva upp till kraven i utbildningen.
Utredningens förslag innebär en harmonisering mot kraven för
det självständiga arbetet i magisterexamen inom ramen för de generella examina på avancerad nivå. I magisterexamen regleras det självständiga arbetet till att omfatta 15 högskolepoäng.
Ytterligare skäl till förslaget är att ett självständigt arbete om
15 högskolepoäng behövs för att klara kompetensförsörjningen på
sikt inom högskolan och för att öka graden av disputerade lärare i
specialistsjuksköterskeutbildningen. Studenterna måste även ges
bättre förutsättningar att gå vidare till utbildning på forskarnivå och
för detta ha de vetenskapliga kunskaper och förhållningssätt som
krävs för att dels klara av studier på forskarnivå, dels för att studenterna ska ha de bästa förutsättningarna för en framtida forskarkarriär.
Även om majoriteten av lärosätena redan i dag kräver att examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng så finns det undantag på vissa
utbildningar där omfattningen uppgår till 7,5 högskolepoäng. Utredningen anser att ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng bör så
långt som möjligt kopplas till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och genomföras med koppling till VFU. Detta för att säkerställa den kliniska förankringen i utbildningen och ytterst i det självständiga arbetet. Detta kommer i högre utsträckning än i dag
möjliggöra ökad kvalitet både i VFU och i det självständiga arbetet
samt innebära optimering av utbildningstiden.
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Utredningen har även tagit del av synpunkter från vissa avnämare
som menar att utbildningen är för ”akademiserad” och att det självständiga arbetet upptar för mycket tid inom ramen för utbildningen.
Utredningen menar i motsats till det nyss nämnda att forskningsanknytningen i specialistsjuksköterskeutbildningen behöver stärkas
och för det krävs en reglering av det självständiga arbetet. I takt med
att vårdverksamheten blir alltmer kunskapsintensiv och komplex
krävs även att specialistsjuksköterskan står stadigt förankrad i fråga
om den vetenskapliga utvecklingen för att kunna bedriva en patientsäker vård. Ytterligare en anledning är de stora satsningar som görs
inom områden som life science, bland annat i form av statliga forskningsmedel, som bedöms kunna komma det vårdvetenskapliga området till del i större utsträckning än i dag.
Mål under rubriken övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en
verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är
anpassad efter behovet för respektive område för specialisering. Målet
är likalydande med nuvarande specialistsjuksköterskeexamen förutom en ändring i lydelsen respektive inriktning till respektive område för specialisering.
9.6.4

Exempel på särskilda områden för specialisering

Utredningen redovisar i det följande ett antal exempel på hur en ny
specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering kan planeras och delas in i olika områden. En ny specialistsjuksköterskeexamen med de examensmål som utredningen föreslår
innebär att lärosätena kan utforma nya utbildningar som var för sig
fokuserar på generella kunskaper och kompetenser i till exempel
primärvård/öppenvård och/eller utbildningar som fokuserar på mer
specialiserade kunskaper och kompetenser inom den öppna eller
slutna vården. Områdena nedan utgör som sagt endast exempel och
avser inte att vara heltäckande för de varianter av utbildningar som
kan startas vid lärosätena.
Utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård drivs starkt mot
öppna vårdformer utanför de specialiserade sjukhusens väggar. Det
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ställer krav på en specialistsjuksköterskeexamen som är flexibel och
som har möjlighet att utformas i enlighet med vårdens behov. Utredningen erfar att vårdgivare med nuvarande utbildnings utformning
med ett antal fasta inriktningar gett uttryck för att dessa är cementerande och förhindrar en dynamisk utveckling i utbildningen utifrån vårdens förändrade behov. Utredningen har även fått uppfattningen att vårdgivarna inte tar om hand sjuksköterskors specialisterfarenhet då flertalet specialistsjuksköterskor varken får högre lön
eller mer kvalificerade arbetsuppgifter efter genomgången utbildning. Genom utredningens förslag med en mer flexibelt utformad
specialistsjuksköterskeexamen ges vårdgivarna större möjlighet att
genom samverkan med högskolan vara med och påverka utformningen efter behoven i vården. Med dagens utformning av specialistutbildningen har detta inte varit möjligt. Lärosätena har inte heller
enligt utredningens redogörelse över de inriktningar som startats
inom ramen för den tolfte inriktningen, använt sig av den möjlighet
att rikta utbildningens innehåll helt mot den öppna vården. Se även
avsnitt 6.4.2.
Nedan följer ett antal exempel på nya områden för specialisering
som kan utvecklas av lärosätena, både inom öppen vård och sluten
vård.
Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård organiseras i stor utsträckning i människors
hem eller kommunala boendemiljöer. Det kan handla om allt från
äldrevård i hemmet till vård i livets slutskede av personer i olika faser
i livscykeln. Även högteknologisk vård kan ges i hemmet med hjälp
av respirator eller i form av hemdialys. För den här vården krävs specialistsjuksköterskor med särskild kompetens som kan utgöra en
länk mellan sjukhuset och vård i hemmet samt kunskap om utformningen av vård i en hemlik miljö. En specialistutbildning i hemsjukvård skulle möta såväl dagens som framtidens krav på att vården ska
bedrivas nära de patienter som behöver den.
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Dagkirurgi
Cirka 70 procent av den kirurgiska vården i Sverige sker i form av
dagkirurgi. Den här vården utgörs bland annat av specifika förberedelser, anestesiformer, postoperativ vård och uppföljning. En mängd
ingrepp, såväl allmänkirurgiska som gynekologiska och ortopediska,
genomförs som dagkirurgi. Inom dagens befintliga specialistutbildningar i kirurgi utgörs dagkirurgin av en mycket liten del. Eftersom
dagkirurgin skiljer sig på ett omfattande sätt från den högspecialiserade och nivåstrukturerade kirurgin inom slutenvården (thoraxkirurgi, neurokirurg, transplantationer och avancerad tumörkirurgi)
skulle det vara motiverat att differentiera specialistutbildningen till
två olika områden för specialisering inom ramen för den nya utbildningen: en för dagkirurgi och en för högspecialiserad kirurgi.
Barnhälsovård
Dagens specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar ska täcka in kunskaper inom såväl barnhälsovård som
avancerad pediatrisk vård inom sjukhusets väggar. Att fördjupa både
den öppna och slutna vården för barn med dess omfattande komplexitet inom ramen för en ettårig utbildning är för lärosätena en
betydande utmaning, enligt vad utredningen erfar. Samhällets förändring och komplexiteten i att vara barn och förälder i relation till
familjeliv, förskola, skola och yrkesliv ställer stora krav på hälsofrämjande insatser inom barn- och elevhälsovård vilket motiverar att
man differentierar specialistutbildningen i två olika områden för
specialisering. En för barnhälsovård och en för den högspecialiserade
barnsjukvården i slutenvården.
Barnintensivvård
Den befintliga inriktningen mot intensivvård är till största delen utformad till att omfatta vuxna personer med intensivvårdsbehov. Behovet av sjuksköterskor med spetskompetens inom barnintensivvård är
väl dokumenterat vad gäller efterfrågan i Sverige. Den nya specialist-
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sjuksköterskeutbildningen möjliggör en specialistutbildning helt inriktad på intensivvård för barn där ett års studier väl täcker kunskapskraven inklusive examensarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

9.7

Vilka krav ska ställas för antagning
till specialistsjuksköterskeutbildningen?

Utredningens bedömning: Krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor.
Om universitet och högskolor uppställer krav på särskild
behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan inte de individer
som saknar arbetslivserfarenhet antas till utbildningen.
Eftersom kravet får antas vara väl känt av presumtiva specialistsjuksköterskestudenter medför detta sannolikt även att färre
sjuksköterskor ansöker till utbildningen. Förmodligen är det rimligt att anta att utan krav på särskild behörighet skulle fler kunna
antas till specialistsjuksköterskeutbildningen.
Eftersom krav på särskild behörighet regleras i högskoleförordningen och gäller för all högskoleutbildning skulle konsekvenserna av ett borttagande av kravet ske enbart för specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen bedömer inte att det är
befogat att ta bort möjligheten att ställa krav på särskild behörighet för specialistsjuksköterskeexamen.
Krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen bör fortsatt vara upp till respektive lärosäte att besluta om. Utredningen vill dock särskilt betona att de
krav som ställs på särskild behörighet måste vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det
innebär att lärosätena inte ska uppställa krav på arbetslivserfarenhet av mer allmän karaktär utan att erfarenheten måste vara
helt nödvändig för området för utbildningen.
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Överväganden
Enligt direktiven ska utredaren analysera och bedöma om lärosätenas krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett hinder för
försörjningen av specialistsjuksköterskor, och i det fall utredaren
anser att kravet är ett hinder, bedöma vilka konsekvenser en ändring
av denna ordning skulle innebära för nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska färdigheter, och vid behov
lämna rekommendationer till universitet och högskolor om hur
sådana hinder kan motverkas.
Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på
avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa
upp krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Av regeringens propositioner på området107 framgår att syftet
med de särskilda behörighetskraven är att ange de specifika krav som
behövs för att klara en viss utbildning. Vidare anför regeringen att
om det är möjligt att ställa krav som inte är helt nödvändiga för att
kunna tillgodogöra sig utbildningen, kan det finnas en risk för att
krav som inte fyller någon funktion för utbildningen ställs upp och
därmed innebär onödiga hinder för att kunna antas.
Krav på särskild behörighet gäller inte bara för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utan gäller för all högskoleutbildning där särskild behörighet kan anses vara ett nödvändigt krav att
ställa för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Utredningen har inte för avsikt att föreslå en ändring av denna
ordning för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utan
anser i likhet med vad som gäller i dag att det är lärosätena som är
bäst lämpade att besluta om krav ska uppställas.
Utredningen erfar att vissa högskolor har valt att ta bort kravet
på arbetslivserfarenhet i sin helhet medan andra högskolor har valt
att ha det kvar. Åsikterna bland utbildningens intressenter går isär
om huruvida det är rimligt att ställa krav på arbetslivserfarenhet för
tillträde eller inte. Här finns framför allt två falanger, för och emot
kravet.
107

Prop. 2004/05:162 Ny värld – ny högskola. Prop. 2017/18:204. Fler vägar till kunskap – en
högskola för livslångt lärande.
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Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de svarande organisationerna ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet och en stor andel anser även att krav på arbetslivserfarenhet är helt nödvändigt.
De som förordar ett krav menar att arbetslivserfarenhet är en förutsättning för att klara av specialistutbildningen då studenten måste
vara trygg i sin yrkesroll som sjuksköterska innan ny specialiserad
kunskap kan adderas till de befintliga kunskaperna. Andra fördelar
som anges är arbetslivserfarenheten gör att studenterna efter avklarad specialistsjuksköterskeutbildning känner sig tryggare i sin roll
och klarar av att arbeta självständigt i högre utsträckning än de studenter som inte har arbetat före påbörjad utbildning.
De lärosäten som tagit bort kravet har anfört till utredningen att
den arbetslivserfarenhet som en student har skaffat sig sällan är inom
det område som utbildningen behandlar. Kravet riskerar därför att
bidra till orättvisa och ojämlikhet till nackdel för de studenter som
inte har haft möjlighet av olika skäl att skaffa sig arbetslivserfarenhet. En annan nackdel som uppges är att studenter som är studiemotiverade efter sjuksköterskeexamen inte kan påbörja specialistsjuksköterskeutbildning direkt. Andra nackdelar som framhålls är
att om studenterna har bildat familj har de en ökad ekonomisk försörjningsbörda och därmed svårare att klara av studierna inom avsatt
tid eftersom de ofta måste arbetar parallellt. Det uppges då vara en
större risk att studenterna gör studieuppehåll eller avbryter utbildningen.
En relativt stor enighet verkar finnas bland de avnämare som
utredningen varit i kontakt med angående att krav på särskild behörighet inte behöver uppställas som krav för tillträde till specialistinriktningarna anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Nyss nämnda utbildningar behandlar helt nya kunskapsområden som studenten inte varit i kontakt med i sin sjuksköterskeutbildning.
Krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för
tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen minskar troligen
antalet studenter som antas till utbildningen eftersom kraven måste
mötas av de sökande för att antas. De studenter som inte kan nå
kraven söker sannolikt inte heller utbildningen.
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Hur kan samverkan mellan lärosäten
och vårdgivare förbättras?

9.8.1

Pågående samverkan på flera nivåer

Överväganden och förslag

Utredningens bedömning: Samverkan pågår mellan lärosäten
och vårdgivare i hela landet och på olika nivåer men kan endast
ske på frivillig grund och om båda parter är villiga att samverka
om gemensamma frågor för att ge det som parterna är fullt ut
överens om.
Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare om specialistsjuksköterskeutbildningen pågår till exempel i form av anställningar.
Samverkan sker även mellan lärosäten sinsemellan på nationell
nivå och inom en region.
Omfattningen av samverkan varierar men den samverkan som
bedrivs sker inom de områden där parterna ser behov av att samverka, vilket sker mest frekvent inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen.
Det finns hinder för samverkan mellan olika myndigheter och
organisationer i form av vissa sekretessbestämmelser. Därtill är
högskolorna konkurrenter i fråga om att attrahera studenter till
sina respektive utbildningar, vilket i vissa fall kan utgöra hinder
för samverkan.
Båda parters autonoma beslutanderätt innebär att parterna inte
har ett reellt mandat att påverka de beslut som fattas i den andra
partens organisation. Detta utgör inte sällan grund till missnöje
mellan olika representanter för de samverkande organisationerna.

Överväganden
Det saknas regler i lag eller förordning om krav om samverkan mellan lärosäten och vårdgivare. I det fall frågor som gäller samverkan
mellan lärosäten och vårdgivare anses behöva regleras görs detta
genom avtal mellan respektive aktör, vilket även betonas i fråga
om specialistsjuksköterskeutbildningen i principöverenskommelsen mellan stat och vissa landsting 2002. Se vidare avsnitt 5.5.2.
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Regeringen betonar i den senaste forskningspolitiska propositionen108 vikten av att samverkan är en naturlig och integrerad del av
lärosätenas uppgifter att anordna utbildning och bedriva forskning.
Mer specifikt anges även att varje universitet och högskola bör stärka
samverkan utifrån sina specifika förutsättningar.
Enligt vad utredningen erfar pågår en omfattande samverkan mellan lärosäten och vårdgivare såväl med landsting, kommuner och
privata aktörer i hela landet. Omfattningen av samverkan varierar
liksom vilka frågor det samverkas om samt på vilken nivå och i vilka
slags organ som samverkan sker. Den mest frekventa samverkan sker
i frågor som rör planeringen av placeringar inom den verksamhetsförlagda utbildningen.
Utredningen erfar dock att parterna som samverkar upplever i
relativt stor omfattning att samverkan inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Eftersom samverkan sker på många olika nivåer och
inom olika frågor är det svårt för utredningen att klargöra vad som
brister. Utredningens uppfattning är att i de fall samverkan inte upplevs fungera beror detta oftast på att samverkan inte sker mellan
representanter som har det reella beslutsmandatet inom respektive
organisation. En annan faktor som spelar in är att samverkan uppges
vara i hög grad personbundet och på så sätt kopplat till att en person
anser att samverkan är viktig. Om en person som varit central för
samverkan slutar så kan det påverka så pass mycket att samverkan
helt upphör.
Då lärosätena och vårdhuvudmännen båda är autonoma organisationer med sina egna mål för verksamheten och ekonomiska krav
bedömer utredningen att den samverkan som sker är den samverkan
som är möjlig med nuvarande ansvarsfördelning och bestämmelser.
UKÄ och Socialstyrelsen har i sitt uppdrag om samverkan kring
kompetensförsörjningsfrågor kartlagt samverkan (se även avsnitt 6.13.2). Myndigheterna redovisar att samverkan mellan huvudmän och lärosäten försvåras av att de har olika uppdrag (regionalt
uppdrag kontra nationellt uppdrag). Vidare ser myndigheterna att
lärosätena konkurrerar delvis med varandra gentemot sjukvårdshuvudmannen, vilket kan få negativa konsekvenser för exempelvis
samordningen av VFU-platser. Gemensamma målbilder, ett gemensamt språk samt en uttalad vision för vad samverkan förväntas uppnå
108

Prop. 2016/17:59. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
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eller leda till är faktorer som identifierats som viktiga för att samverkan ska fungera. Detta gäller såväl samverkan mellan huvudmän
och lärosäten, som samspelet mellan den regionala och den nationella
nivån. Om utgångspunkterna för dialogen mellan den regionala samverkan som pågår, skiljer sig åt allt för mycket, riskerar centrala diskussioner om exempelvis dimensionering i stället att föras utifrån
behov och förutsättningar i den enskilda samverkan snarare än utifrån
ett nationellt perspektiv. Huvudmän och lärosäten har delvis olika
uppfattning om vad som krävs för en framgångsrik samverkan men
samstämmighet råder om att roller och uppdrag behöver blir tydligare,
att kunskaps- och faktaunderlag bör samordnas bättre samt att färdriktningen ur ett nationellt perspektiv bör bli tydligare.109
Svaren från utredningens frågeformulär som framgår av bilaga 5,
förstärker det som nämnts inledningsvis om samverkan, nämligen
att den sker på olika nivåer. Samverkan sker dels på lärosätesnivå,
dels på programnivå och mellan respektive inriktningar. Samverkan
sker ofta i form av olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten
mellan lärosäten som ligger i varandras geografiska närhet som har
ett mer institutionaliserat samarbete. Ett exempel som lyfts är samarbetet mellan lärosätena i södra Sverige inom ramen för Lärosäten
Syd.
9.8.2

Avtal motsvarande ALF-avtalet bör ingås
mellan staten och vårdgivare

Utredningens förslag: Ett avtal motsvarande det så kallade ALFavtalet ska ingås mellan staten och vårdgivare för utbildningar
som leder till specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
I avtalet ska parterna överenskomma om samarbete om utbildning för ovan nämnda grupper, om vårdvetenskaplig forskning
samt utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Därutöver ska avtalet reglera statens ersättning till vårdgivarnas
åtaganden att medverka i specialistsjuksköterske- och avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeutbildning samt för den vårdvetenskapliga forskningen.
109

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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Överväganden
Utgångspunkt för utredningens förslag i denna del utgörs av ALFavtalet (se avsnitt 6.13.2) som reglerar bland annat samarbete mellan
landsting och universitet, statens ersättning till landstingen för medverkan i den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare samt
utvecklingen av den kliniska forskningen och utvecklingen av hälsooch sjukvården.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) aviserar regeringen en
satsning på en försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig
grund i skolan. Syftet är att pröva och utveckla modeller som kan
stärka den praktiknära forskningen och som kan lägga grunden till
robusta strukturer för samverkan mellan de som är verksamma i
skolväsendet och på universitet och högskolor. Regeringen lyfter
fram att kunskaper och erfarenheter från det så kallade ALF-avtalet
inom hälso- och sjukvården bör kunna tas tillvara när försöksverksamheten utformas.110
Utredningen delar regeringens bedömning i fråga om att erfarenheterna från ALF-avtalet även kan tas tillvara inom utredningens
uppdrag i fråga om samverkan inom olika delar i specialistsjuksköterskeutbildningen.
När det gäller frågan om nationell styrning i samverkan har även
UKÄ och Socialstyrelsen inom ramen för myndigheternas samverkansprojekt lyft fram viktiga faktorer för samverkan. Frågor och
förslag om styrning är en av de frågor som engagerar parterna i störst
utsträckning. Struktur på regional och nationell nivå, tydliga roller,
uppdrag och ansvar, process och finansiering är de förutsättningar
som är särskilt betydelsefulla för att långsiktiga samverkansarenor
ska kunna skapas och upprätthållas.111
Utredningen menar att ett avtal motsvarande ALF-avtalet bör
inrättas för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor. Utredningen har i detta betänkande valt namnet
VULF-avtal för specialistsjuksköterskors motsvarighet till ALFavtalet. VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och
forskning.
110

Prop. 2016/17:50, s. 105.
Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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För att ett VULF-avtal ska komma till stånd och få samma
genomslagskraft som ALF-avtalet, krävs att staten och vårdgivarna
når enighet i frågor som rör utbildning om den vårdnära forskningen
samt utvecklingen av hälso- och sjukvården i frågor som rör specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor.
Avtalets målsättning är att skapa bättre förutsättningar för både
staten och vårdgivarna i fråga om ökad kvalitet i VFU och skapa
bättre möjligheter till uppföljning av hur de statliga VFU-medlen
användas.
Staten som avtalspart företräder statliga universitet och högskolor men även de enskilda utbildningsanordnarna ska ges möjlighet
att delta, anser utredningen. Samtliga aktörer inom ett landsting eller
en kommun som bedriver skattefinansierad vård och som för sin
verksamhet har behov av specialistsjuksköterskor och avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor bör vara inkluderade i avtalet för att
bidra till att säkerställa att VFU kan bedrivas i enlighet med kraven
i utbildningen samt med hög kvalitet. Därför bör i enlighet med vad
som stipuleras i ALF-avtalet, landsting som ingår avtal med en privat
vårdgivare säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med
hög kvalitet även hos den vårdgivaren.
Utöver det nationella VULF-avtalet bör det inrättas regionala
VULF-avtal. I de regionala avtalen regleras bland annat hur de enheter som ska bedriva verksamhetsförlagd utbildning ska utses, inrättandet av ett gemensamt ledningsorgan samt hur den gemensamma
prioriteringen och fördelningen av ersättningen för utbildning och
vårdnära forskning ska ske.
Utredningen menar att det finns skäl att införa ett centralt
VULF-avtal som tydliggör att uppdraget i fråga om VFU är ett
gemensamt ansvar för vårdgivare och universitet i fråga om utformning och genomförande, detta i syfte att säkerställa tillräcklig mängd
VFU-platser av hög kvalitet.
Inför att staten övertog huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna 2002 beslutade riksdagen utifrån propositionen Nytt
huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71)
att universitet och högskolor bör samverka med landstingen och
andra vårdgivare så att praktikplatser tillhandahålls i tillräcklig omfattning och för att utveckla en väl fungerande klinisk praktik. Vidare
anges i propositionen att den kliniska praktiken bör regleras i avtal
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mellan respektive högskola och landsting. Om inte annat överenskoms mellan högskola och landsting, bör landstinget få ersättning
från högskolan för den kliniska praktik som är förlagd till landstingets
verksamheter, med 1 200 kronor per student och praktikvecka.
Även om den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, i ovan
proposition kallad klinisk praktik, enligt avtal ska genomföras i
landstingen eller annan vårdgivares regi är ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen inte ett delat ansvar utan ankommer
på högskolan eftersom kurserna examineras i högskolan utifrån
målen i examensbeskrivningen. Lärosätena är därmed beroende av
vårdgivare för att kunna genomföra utbildningen med hög kvalitet i
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Det har gått cirka 15 år sedan riksdagens ställningstagande kring
frågan om samverkan och avtal för VFU. Trots det kvarstår många
problem inom VFU. Det är framför allt bristen på VFU-platser som
leder till konsekvenser så som färre antagna och examinerade studenter på specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna.
Bristen på VFU-platser, trots att VFU-avtal har ingåtts mellan
vårdgivare och lärosäten leder till att samhället inte får tillgång till
det antal specialistsjuksköterskor som det finns behov av eftersom
färre kan antas till utbildningen. Bristen beror även till stor del på
faktorer såsom klinikernas storlek, patientunderlag och tillgången på
kvalificerade kliniska handledare.
Ur landstingens perspektiv kan bristen förklaras utifrån en rad
faktorer. Det delade ansvaret mellan olika delar inom landstingets
olika förvaltningar riskerar skapa otydlighet och att frågor hamnar
mellan stolarna, vilket förstärks ytterligare när lärosätena kommer in
i bilden. Det saknas dessutom strategier inom landstinget för hur
VFU-platserna ska frambringas. Dessutom leder organiseringen av
framtidens hälso- och sjukvård med utflyttning av patienter och personal från akutsjukhusen till förändrade förutsättningar för VFU.
Även vårdvalen innebär att VFU ska anpassas till fler arbetsgivare så
som kommuner och privata vårdgivare. 112
Dessutom är kraven i avtalen på VFU:s omfattning som vårdgivaren ska leverera alltför generellt formulerade och i vissa fall saknas helt uppgifter om omfattning. Om krav på omfattning och kvalitet i VFU skulle ställas ökar möjligheterna att i högre utsträckning
112

Kompetensförsörjning i vården – utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor. Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, projektrapport (nr 10/2013).
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än i dag säkra tillgången på VFU-platser och i förlängningen bidra
till att åtgärda utmaningarna med landstingens kompetensförsörjningsuppdrag.113
Avnämare framhåller till utredningen att det under senare år uppstått oklarheter om beloppets storlek samt att ersättningen inte uppges täcka de kostnader som vårdgivarna har för VFU. Det finns
därför skäl att se över ersättningen, anser utredningen. Utredningen
har dock inte inom uppdraget haft möjlighet att föreslå VFU-ersättningens storlek. I konsekvensbeskrivningen som framgår av kapitel 10, redovisas olika kostnadsberäkningar men beräkningen av
VFU-ersättningen kräver fortsatt beredning inom Regeringskansliet.
För att komma till rätta med frågan om försörjningen av VFUplatser menar utredningen att det krävs tydliggörande av ansvaret för
VFU inom vårdgivarens organisation. Även styrning och incitament
krävs för att möjliggöra att antalet platser med erforderlig kvalitet
ska kunna frambringas. VFU behöver kravställas i fråga om omfattning och kvalitet.
I likhet med bedömningen som görs av revisorerna i Stockholms
läns landsting menar utredningen att kraven även bör vara uppföljningsbara så att en god kvalitet kan nås. Detta inte minst för att
ökade krav och uppföljning leder till tydliggörande och effektivare
resursutnyttjande av VFU-medlen. Det är viktigt både för vården,
lärosätena och inte minst för staten att kunna följa hur medlen
används.
Nuvarande avtal innehåller en alltför generell formulering om att
vårdgivaren ska tillhandahålla utbildningsplatser och i flera avtal saknas uppgifter om omfattning på VFU.114 Det krävs därför ett VULFavtal som fastställer omfattning och ersättning i enlighet med ALFavtalet.
Utredningen menar att ett nationellt avtal även bör fastställa
statens ersättning till vårdgivarna för deras medverkan i den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU-ersättningens storlek bör bli
föremål för en översyn för att säkerställa rätt nivå.
Genom ett nationellt avtal ska även det maximala antalet utbildningsplatser som staten ersätter lärosätena för fastställas. Det kan
invändas att ett avtal inskränker lärosätenas egna dimensionering av

113
114

Ibid.
Ibid.
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utbildningsplatser utöver det av staten angivna antalet platser. Tvärtom menar utredningen att lärosätena även med ett avtal fortsatt
kommer kunna erbjuda fler utbildningsplatser än vad staten ger
ersättning för men får då bekosta en utökning av antal platser och
ökade VFU-kostnader inom ramen för det egna anslaget.
Enligt utredningens mening kommer avtalet medföra att planeringsförutsättningarna gällande utbildningarnas volymer ökar både
för lärosätet och för vårdgivaren samt innebära att kvaliteten i den
verksamhetsförlagda utbildningen ökar. Detta eftersom båda parter
genom avtalet får bättre möjligheter att anpassa omfattningen och
tidpunkten för den verksamhetsförlagda utbildningen i förhållande
till vårdverksamheten. Genom att antalet VFU-platserna regleras
nationellt kommer respektive vårdverksamhet kunna ta ställning till
vad de kan erbjuda och tillskapa platser utifrån behov i ökad grad än
i dag. När vårdverksamheten vet vilket antal platser de förväntas
ställa till förfogande ökar planeringsmöjligheterna och även kvaliteten i VFU.
Förslaget underlättar även högskolornas administrativa börda då
de slipper ingå avtal med flera olika vårdgivare som de i dag själva
förhandlar om. VFU-planeringen är en del av verksamheten vid lärosätena som i dag kostar stora resurser i form av personalåtgång. Ett
avtal ökar därmed effektiviteten för både lärosäten och vårdgivare
genom att förutsättningarna för VFU är klarlagda. Dessutom kommer statens medel att styras och landa där medlen behövs. Genom
enhetliga avtal uppnås synergieffekter så som ökad transparens i
användning av medel och ger möjlighet till ökad uppföljning både på
nationell och regional nivå.
Studenternas möjlighet att få utbildning inom delar av hälso- och
sjukvårdsverksamheter som bedrivs av kommuner och privata vårdgivare kommer att öka kvaliteteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. Hittills är detta verksamheter som studenterna endast kommit i kontakt med i begränsad omfattning vilket är till nackdel både
för studenter och patienter.
I avtalet bör även regleras att vårdgivaren garanterar att det finns
handledare med rätt kompetens för att ta emot studenter. Genom
statens ersättning för utbildningsdelen tillförs vårdgivarna resurser
som kan användas till utbildning och stöd för handledare.
I en studie från Högskolan i Gävle betonas vikten av planering
och stöd för att den kliniska handledaren ska fungera på bästa sätt.
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Andra viktiga faktorer var en god och tydlig kommunikation, tillgängliga strategier och ett uttalat gemensamt ansvar.
Utredningen erfar att de kliniska handledarna är en mycket viktig
del av en fungerande VFU. Tillgången på kliniska handledare i vården kan avgöra om en vårdgivare kan ta emot studenter på VFU och
i vilken omfattning.
Utredningen menar att andelen vårdvetenskaplig forskning behöver öka varför en satsning på ökade forskningsmedel behövs. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför den vårdvetenskapliga forskningens betydelse för en evidensbaserad vård knappast kan underskattas. Det
säkerställer i ökad grad även att sjuksköterskan kan utföra sitt arbete
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet115.
Inom ramen för VULF-avtalet ska även statens ersättning för
landstingens medverkan i den vårdnära forskningen regleras. Fördelningen av forskningsmedlen ska liksom i ALF-avtalet grundas på
en noggrann genomgång av forskningskvalitet etc., och inom ramen
för samverkan som sker i regionen kan vårdgivare och lärosäte komma överens om medel för vårdforskning och hur dessa ska fördelas.
En ökad andel forskningsmedel för den vårdvetenskapliga forskningen tydliggör och synliggör behovet av vårdnära forskning inom
områden där specialistsjuksköterskan och den avancerade kliniska
specialistsjuksköterskan verkar. Ytterligare medel ökar även möjligheten att specialistsjuksköterskan ska välja att vilja bedriva ytterligare forskning vilket stärker vårdens kvalitet. Den vårdvetenskapliga
forskningen är dessutom ett område som behöver beforskas ytterligare vilket kommer att kunna tydliggöras genom att medel tillförs
inom VULF-avtalet.
Staten ska i enlighet med ovan lämna ersättning till landstingen för
den vårdnära forskningen. Utredningen gör bedömningen att forskningsmedlen bör utgå med en omfattning av 200 miljoner kronor
fortvarigt per år. Den faktiska summa som anses behövlig får staten
och vårdgivare dock överenskomma om vid förhandling av ett VULFavtal. Medlens storlek motsvarar en tredjedel av de så kallade ALFmedlen som uppgår till 1,1 miljarder kronor per år (se kapitel 10).

115

Se 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
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Förenade anställningar

Utredningens förslag: En ändring ska göras i 3 kap. 8 § högskolelagen och i 4 kap. 2 § högskoleförordningen enligt följande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en
högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än
som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för utbildning och forskning inom medicin och vårdvetenskap. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskravet för båda anställningarna. Den ordning som gäller för
anställning av lärare ska gälla också för den anställning som ska
vara förenad med läraranställningen. Innan någon anställs som
lärare skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i
ärendet, om anställningen ska vara förenad med en anställning vid
en sjukvårdsenhet.
En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § högskolelagen, besluta om att en
anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten
för utbildning och forskning inom medicin och vårdvetenskap. I
utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk
utbildning och forskning in.

Överväganden
Förenade anställningar regleras i högskolelag och högskoleförordning. Av högskolelagen framgår att en anställning som lärare vid en
högskola får vara förenad med en anställning som specialistutbildad
läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare
vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Detta betyder att även andra yrkeskategorier än
läkare och tandläkare kan komma i fråga för en förenad anställning vid
en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och
forskning. En specialistsjuksköterska och på sikt även en avancerad
klinisk specialistsjuksköterska, kan därmed verka inom en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning.
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Regeringen lyfter i den senaste forskningspolitiska propositionen116 fram vikten av att samverka genom adjungerande anställningar
och anser att ett syfte med anställningarna är att i undervisningen
engagera kvalificerade personer med en huvudsaklig sysselsättning
inom någon annan verksamhet än högskolan. Vidare anser regeringen att sådana anställningar kan utgöra en brygga mellan högskola
och andra samhällsområden. Utredningen delar regeringens bedömning liksom det stora flertalet avnämare som utredningen varit i
kontakt med.
Enligt vad utredningen erfar förekommer det vid vissa universitet
och högskolor att specialistsjuksköterskor har sin anställning hos en
organisation, oftast ett lärosäte, men att en del av arbetstiden är förlagd till en annan organisation, såsom landsting eller region. Benämningen på den här formen av anställning varierar i både hälso- och
sjukvården och vid olika lärosäten. De begrepp som förekommer är
förenad anställning, delad anställning och kombinationsanställning.
I detta betänkande används antingen förenad anställning när det är
fråga om en anställning i enlighet med bestämmelser i lag117, eller
delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Utredningen erfar att eftersom specialistsjuksköterskans anställning sällan är en förenad anställning i enlighet med kraven i lag och
förordning utan en anställning där villkoren kan variera stort mellan
respektive anställning, saknas det inom specialistsjuksköterskeprofessionen även en gemensam terminologi för själva anställningen.
Det saknas således även enhetlighet och transparens i fråga om villkor för anställningen. Utredningen menar att oklarheterna om förenade anställningar för specialistsjuksköterskor beror på att det
saknas formella beslutsstrukturer i den utsträckning som skulle behövas för att besluta om förenade anställningar enligt bestämmelser
i högskolelag och högskoleförordning. Det som saknas är strukturer
för lärosäte och vårdgivare att gemensamt överenskomma om villkoren för anställningen. För förenade anställningar finns krav i författning på vissa villkor men då dessa inte används saknas en enhetlighet som även försvårar för specialistsjuksköterskor att komma i
fråga för förenade anställningar.
För specialistsjuksköterskor innebär de oklarheter som beskrivits
ovan, med olika former för anställning och enhetlig benämning av
116
117

Prop. 2016/17:50.
3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
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den samma, att villkoren för varje anställning måste förhandlas mellan parterna i organisationer som saknar relevanta samverkansforum
med mandat att fatta beslut. Oklarheterna för att komma i fråga för
en kombinations- eller delad anställning upplevs av de intressenter
som utredningen varit i kontakt med som att det är upp till den
enskilde specialistsjuksköterskan i fråga att både ta initiativet till och
att ”ordna” med det praktiska arbetet för att få till stånd anställningen. Det nätverkande och den förankring hos respektive verksamhetsledning som krävs för att få till stånd en delad eller förenad
anställning, framhålls som avgörande men även krävande för den
enskilde. Det saknas till exempel transparens och förutsebarhet om
vilka kompetenskrav som krävs för att komma i fråga för en delad
eller förenad anställning vilket utredningen menar gynnar informella
strukturer.
Effekterna av avsaknaden av tydliga kriterier och ansökningsprocesser har även belagts i forskning. Inom bland annat det genusvetenskapliga forskningsområdet har det visat sig att kvinnors och
mäns horisontella fördelning i akademin, där män i huvudsak återfinns inom naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin medan
kvinnor främst är verksamma inom vårdvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, leder till att kvinnors konkurrens om befintliga
forskningsresurser är vida större än mäns. Det betonas till fördel för
kvinnor vikten av att beredningsprocessernas innehåll och genomförande består av tydliga kriterier och genomskinlighet för att kvinnor inte ska missgynnas vid till exempel forskningsansökningar och
rekryteringar.118
Det är dock positivt att mer än hälften av universitet och högskolor, 60 procent, uppger att de har kliniska lektorat i verksamheten (2017). Antalet kliniska lektorat varierar mellan 15 och 30
stycken vid vissa universitet och för högskolorna mellan 1 och 5
stycken. Drygt 40 procent av universiteten och högskolorna har
inrättat kliniska professorer i vårdvetenskap (2017). Antalet kliniska
professorer varierade mellan 1 och 4 stycken. 119
Av UKÄ:s statistik och utredningens eget insamlade material
framgår att medelåldern är hög för forskande och undervisande
118

Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Bondestam och Grip (2015:1).
119
Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap. Anna Ehrenberg. (2018).
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personal inom området hälsovetenskap, inte minst för anställningskategorierna lektor och professor där medelåldern är i åldersspannet
54–60 år. Samtidigt har antalet doktorander mätt i antal helårsstudenter inom ämnet omvårdnad sjunkit mellan åren 2011–2017.120
Utredningen erfar att efterfrågan och intresset för förenade
anställningar är stort från specialistsjuksköterskor. Till fördelarna
uppges att specialistsjuksköterskan som innehar en förenad anställning utgör en nod eller central punkt för samverkan mellan båda
verksamheterna samt utgör stöd för de kliniska handledarna i fråga
om till exempel utbildningens examensmål och är ett stöd för studenterna i VFU.
Det är dessutom av största vikt att lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen håller sig uppdaterade om vårdens utveckling
för att utbildningen ska kunna utformas och utvecklas på ett kvalitetssäkert sätt, med hänsyn både till vårdens utveckling och aktuell
vårdvetenskaplig forskning. Det handlar bland annat om nya arbetssätt som utvecklas och olika handhavanden i mötet med patienterna.
Vården ska även utföras i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet varför forskningsanknuten utbildning är avgörande för en
evidensbaserad vård. Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen
har härmed en viktig uppgift att vara en brygga mellan högskolan
och vården i syfte att stärka kvaliteten på utbildningen men även
genom att vara med och utveckla och forma en evidensbaserad och
patientsäker vård. Avnämare uppger att en stor utmaning i vården
i dag och i framtiden är att få erfarna specialistsjuksköterskor att
arbeta kvar i vården. Eftersom det saknas utvecklingsmöjligheter i
vården går erfarna specialistsjuksköterskor inte sällan vidare till administrativa arbetsuppgifter, blir chefer eller lärare i högskolan. De
erfarna specialistsjuksköterskorna behövs för att utveckla och förbättra vården. Samtidigt som vården blir alltmer avancerad ställs även
ökade krav på specialistutbildade sjuksköterskors kompetens inom
fler vårdområden.
Tillsättning av kliniska lektorat/professurer inom ramen för förenade anställningar grundar sig i huvudsak på universitet och högskolors kompetensbehov vilket till stor del styr inrättandet av en
förenad anställning. Finansieringen bekostas även till största delen
av lärosätesmedel.
120

www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html
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Mot denna bakgrund anser utredningen att antalet förenade anställningar för specialistsjuksköterskor bör öka. Utredningen föreslår
därför att en ändring ska göras i högskolelag och högskoleförordning
som tydliggör att en förenad anställning kan vara förenad med en
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för utbildning och
forskning inom medicin och vårdvetenskap. I tillägg ska ses utredningens förslag om ett VULF-avtal som reglerar utvecklingen av
regionala avtal för samverkan om förenade anställningar, vilket bedöms möjliggöra att förenade anställningar kan komma till stånd för
specialistsjuksköterskor, på samma sätt som för läkare. Förslaget
syftar även till att möjliggöra för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor att inneha förenade anställningar inom sina huvudsakliga utbildnings- och forskningsområden.
En infrastruktur i form av regelverk för förenade anställningar
krävs enligt utredningen för att ge förutsättningar och stabil grund för
specialistsjuksköterskor som kan verka i och utveckla den evidensbaserade vården.
Grunden för all högskoleutbildning är att den vilar på vetenskap
och beprövad erfarenhet varför en förenad anställning är ett av fundamenten för att den evidensbaserade kunskapen ska komma vården
till del. Genom utredningens förslag kommer specialistsjuksköterskans forsknings- och verksamhetsområde, vårdvetenskap, kunna
stärkas tydligare till hälso- och sjukvårdens verksamhet. De forskningsområden där specialistsjuksköterskor är aktiva och har en
förenad anställning kommer att öka kvaliteten i vården både för
patient, student och kliniska handledare. Det finns ett stort behov
av att skapa en ökad koppling mellan forskning och vård inom vårdvetenskapen och där det finns i dag finns en samsyn kring de effekter
detta för med sig. Förenade anställningar utgör även en tydligt
definierad karriärväg för specialistsjuksköterskor.
Utredningen förslag om ett VULF-avtal för specialistsjuksköterskor, motsvarande läkarnas ALF-avtal innebär även att det inom
ramen för avtalet ska finnas så kallade VULF-medel för vårdvetenskaplig forskning vilket ger en förstärkning av forskningsmedel
inom området.
Det betyder att forskningsmedel eller så kallade VULF-medel
kan följa med den förenade anställningen såsom för läkarna i dag.
Forskningsmedlens användning beslutas i samverkan av lärosäten
och vårdgivare inom ramen för det regionala samverkansorganet.
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Forskningen kommer på så vis båda parter till del. I det regionala
samverkansorganet ska även regleras närmare om den förenade anställningens innehåll och tidsdisponering mellan vårdens verksamhet
och högskola. Inom ramen för VULF-medlen kan även andra forskningsprojekt beviljas utifrån vad som överenskoms inom ramen för
det regionala samverkansorganet. VULF-medlen stimulerar ökad
forskning inom ramen för den förenade anställningen och ökar även
incitamenten för universitet och högskolor att inrätta fler förenade
anställningar eftersom forskningsmedel tillkommer högskolan och
vården.
I fråga om förenade anställningar för specialistsjuksköterskor
skulle behovet kunna definieras bland annat av specialistsjuksköterskeutbildningens behov av lärar- och forskarkompetens inom det
aktuella utbildningsområdet.
Ytterligare en fördel med förenade anställningar utöver ovanstående, är enligt utredningen, att behovet av en sådan anställning
definieras av båda parter inom ramen för det regionala samverkansorganet. Båda organisationer kan därmed på förhand definiera behovet av viss kompetens som sedan tydliggörs genom den förenade
anställningen. Att en förenad anställning utlyses i konkurrens och
kraven för denna är tydliga bidrar till att potentiella intressenter kan
ansöka på lika villkor, till skillnad från för dagens specialistsjuksköterskor som själva i stor utsträckning måste förutse ett behov och se
till att en delad eller förenad anställning kommer till stånd. Genom
arbetsgivarnas inrättande av förenade anställningar tydliggörs ytterst
behovet av den kompetens som behövs i verksamheten.
9.8.4

Samverkan på nationell nivå

Utredningens bedömning: Det finns behov av att ytterligare
formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen
på nationell nivå. Det finns även behov av att formalisera samverkan på nationell nivå för sjuksköterskor, barnmorskor och
röntgensjuksköterskor.
Utredningens förslag: Det ska inrättas ett nationellt samverkansråd inom Regeringskansliet för strategiska frågor om sam-
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verkan mellan staten och huvudmännen som rör kompetensförsörjningen för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.
Rådet ger regeringen möjlighet att fortlöpande få information
i frågor om kompetensförsörjningen för nämnda yrkesgrupper
men även om utbildningsfrågor som dimensionering och kursutbud samt hur den befintliga kompetensen kan användas mer
effektivt.
Rådet ska bestå av avnämare till utbildningarna i form av representanter från till exempel professions- och fackföreningar,
specialistföreningar, lärosäten, vårdgivare (landsting, kommuner,
privata aktörer) och myndigheter.

Överväganden
Genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare. Utredningen
kan konstatera att i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) görs
bedömningen att det för effektiviteten inom vården är viktigt att
vissa utbildningsfrågor blir föremål för en betydligt tätare och mer
formaliserad samverkan mellan bland annat staten och huvudmännen. Värt att notera är att i ovan nämnda betänkande föreslås att en
nationell stående kommitté för frågor som rör kompetensförsörjning bör inrättas. Att föreslå ett brett samverkansorgan på nationell
nivå ingår inte i utredningens uppdrag. Därför föreslås här att samverkan i rådet ska ske kring de utbildningar som ingår i utredningens
uppdrag. Utredningen anser dock att regeringen bör överväga vilka
utbildningar som bör ingå i ett råd eftersom utredningen erfar att
många av utmaningarna och problematiken kring kompetensförsörjningen i vården är desamma.
I nämnda betänkande görs bedömningen att samverkansfunktionen är så strategiskt viktig att den behöver få en närmare och starkare anknytning till regeringen än vad som är möjligt för en myndighet121.
Utredningen har haft anledning att fundera över två olika modeller för den nationella samverkan enligt nedan.
121

SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 591.
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Modell A består av samverkan i form av en stående kommitté eller
råd under regeringen. Som exempel kan nämnas förslaget i Effektiv
vård som pekar ut Statens medicinsk-etiska råd (SMER) som ett
exempel. Ett annat exempel på organisering för rådet som utredningen har övervägt är det av regeringen nyinrättade patientrådet
vars syfte är att underlätta regelbundna kontakter mellan regeringen
och organisationer som företräder patienter inom svensk hälso- och
sjukvård. Patientrådet är tänkt att förenkla möjligheten för regeringen att få ett patientperspektiv på aktuella frågor.
Modell B består av samverkan i form av ett nationellt råd som
placeras vid en myndighet och kan jämföras med ST-rådet vid
Socialstyrelsen eller Marknadskontrollrådet som är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).
I fråga om den samverkan som blir aktuell för de utbildningar
som utredningen har att se över menar utredningen att både UKÄ
och Socialstyrelsen skulle kunna passa som värdmyndighet. Frågorna om samverkan berör som bekant båda dessa myndigheters verksamhetsområden och det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Då det är fråga om utbildning och dess innehåll är UKÄ den
naturliga hemvisten för ett råd genom sin funktion som expertmyndighet på högskolans område. Samtidigt saknar UKÄ erfarenhet
av att arbeta övergripande med frågor om kompetensförsörjning i
vården till skillnad från den erfarenhet som Socialstyrelsen har, till
exempel med samordningen av ST-rådet.
Samtidigt är enligt utredningens mening ett av huvudsyftena med
en nationell samverkan att förse regeringen med underlag i för regeringen strategiskt viktiga frågor om kompetensförsörjning och underlag för utbud och dimensionering av samhällsviktiga utbildningar över
landet. Utredningen anser därmed att en kommitté eller råd med
placering under regeringen, närmare bestämt i Regeringskansliet, är
det bästa alternativet eftersom samverkansfunktionen är så strategiskt
viktig att den behöver få en närmare och starkare anknytning till
regeringen än vad som är möjligt för en myndighet.
Utredningen menar att ett nationellt samverkansråd bör ha i
uppgift att till exempel hantera frågor om behov och tillgång på vissa
yrken. Frågor om dimensionering av utbildningar och innehåll i
utbildning är exempel på frågor som rådet har att behandla. Ytterligare uppgifter ska vara att fortlöpande ta ställning till och diskutera
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vårdens behov av kompetens utifrån vårdens och samhällets utveckling, principiella övergripande kompetenskrav för vårdens professioner samt drivkrafter för utvecklingen av nya arbetssätt, fördelning av
arbetsuppgifter m.m.
Utredningen anser att den formaliserade nationella samverkan
bland annat bör utgöra underlag till regeringen i fråga om uppdrag
om ökat antal fristående kurser till respektive lärosäte. Bedömningar
som görs bör utgöra underlag till regeringens beslut och vara av rådgivande karaktär. Värt att betona i sammanhanget är att universitet
och högskolor själva beslutar om dimensionering och planering av
utbildningsutbudet utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Inte därmed sagt att rådet inte kan bidra med bedömningar och diskussioner som kan vara värdefulla för lärosätena som
underlag för deras beslut.
Rollen och funktionen för det nationella samverkansrådet ska
även ses i ljuset av utredningens förslag om en ny specialistsjuksköterskeexamen som innebär att examen utformas mer öppet än i dag
med ett öppet område för specialisering och tre fastställda områden
för specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård.
Utredningen erfar att det finns en oro bland vissa av utredningens
avnämare gällande den öppna specialistsjuksköterskeexamen. Risker
som förs fram är att examen med öppet område för specialisering
kan leda till att en mångfald av utbildningar med olika områden för
specialisering startas vid olika lärosäten som till sitt innehåll inte
möjliggör en bred anställningsbarhet för studenter och för arbetsgivare.
Mot bakgrund av de kända problemen kring samverkan mellan
lärosäten och vårdgivare finns det enligt utredningen ett visst fog för
denna oro. Utredningen vill därför framhålla vikten av att det nationella rådet löpande för en diskussion kring behoven av olika områden för specialisering på såväl nationell som regional nivå. En sådan
diskussion säkerställer transparens och förutsebarhet för såväl studenter som arbetsgivare kring vilka områden för specialisering som
finns och kunskap om de specialistutbildningar som startas vid olika
lärosäten.
Ytterligare ett skäl för en nationell samverkan är enligt utredningen omfattningen på skattemedel som dessa två sektorer hanterar, högskolan och vården, som årligen uppgår till miljardbelopp.
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Även om staten enbart ansvarar för högskolans budgetanslag så finns
det skäl att staten får ökad insyn även i hälso- och sjukvårdsverksamheten vilket ger stöd till vårdgivarna att skapa insatser som ger önskade resultat i vården. Det saknas i dag en brygga mellan parterna
som innebär att många satsningar görs parallellt i respektive organisation utan parternas kännedom varför önskat genomslag och resultat i verksamheten uteblir.
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Konsekvenser av förslaget

I enlighet med bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474)
och uppdrag i utredningens direktiv (dir. 2017:86) redovisas här kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar av utredningens
förslag. Utredningen bedömer att förslagen inte har några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, offentlig service i olika delar av landet, små
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag. Övriga konsekvenser redovisas
nedan.

10.1

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

10.1.1

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen bedömer att universitet och högskolor måste få en
rimlig tid för förberedelser så att den nya utbildningen som leder till
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen kan starta på ett
rättssäkert sätt för studenterna och hålla en hög kvalitet. De lärosäten som vill ge den nya utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen kommer att behöva ansöka om tillstånd för
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Den nya examensbeskrivningen bedöms
kunna träda i kraft den 1 juli 2020 och därefter behövs tid för lärosätena att ansöka om examenstillstånd för den nya utbildningen och
för att planera utbildningen som bedöms kunna starta tidigast höstterminen 2021.
Kraven för tillträde till utbildningen ska enligt utredningen vara
legitimation som sjuksköterska. Under utredningens gång har intressenter till utredningen vid flera tillfället rest frågor om vilka möjligheter specialistsjuksköterskor har att läsa den nya utbildningen.
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Utredningen menar att i likhet med vad som gäller för övrig högskoleutbildning har lärosätena att besluta om eventuella tillgodoräknanden för en persons tidigare kursfordringar inom ramen för
kraven för den nya examen.
10.1.2

En ny specialistsjuksköterskeexamen

De lärosäten som vill ge den nya specialistsjuksköterskeexamen
behöver ansöka om tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen enligt den nya examensbeskrivningen hos UKÄ. De av utredningen föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2020 och de nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om
utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av
december 2019. Utredningen bedömer att lärosätena behöver tid för
att ansöka om examenstillstånd och även få rimlig tid för förberedelser och planera för den nya utbildningen så att den nya utbildningen kan starta på ett rättssäkert sätt för studenterna och hålla en
hög kvalitet.
Äldre bestämmelser ska gälla för utbildning som bedrivs och för
examina som utfärdas före den 1 januari 2020. Den som före den
1 januari 2020 har påbörjat en utbildning till specialistsjuksköterska
enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja
utbildningen, ska också ha rätt att slutföra sin utbildning för att få
en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med
utgången av juni 2026.
10.1.3

Ledningssystem

Vårdgivarna har ansvar för att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och
sjukvårdsverksamheten fortlöpande.1 Detta görs genom krav på ett
för verksamheten anpassat ledningssystem.2 Utredningen föreslår att
ledningssystemet särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det
nya kravet bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningen
1
2

5 kap. 4 § HSL.
SOSFS 2011:9 om ledningssystem och kvalitetsarbete.
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bedömer att ändringen avseende krav på att ledningssystemet även ska
omfatta verksamhetens kompetensförsörjning för nämnda yrkesutövare inte kräver övergångsbestämmelser då ändringen endast innebär ett förtydligande av gällande rätt.
Utredningen erfar att den farhåga över vårdgivarnas oförmåga att
specificera verksamhetens kompetensbehov tillsammans med att de
flesta arbetsuppgifter i vården är oreglerade, skulle kunna leda till att
vårdgivarna i stället för att uttrycka behovet till lärosätena startar
egna kortare utbildningar för att tillgodose behovet. En konsekvens
av detta skulle kunna vara att försämrad anställningsbarhet och
mobilitet mellan olika arbetsplatser för individen.
Att i lag synliggöra kravet om behov av att ledningssystemet ska
innehålla uppgifter om verksamhetens kompetensförsörjning ger
även vårdgivarna ett verktyg i sin planering personalförsörjningen.
10.1.4

Fortbildning

Utredningen föreslår att det införs krav på att avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor ska uppdatera sin kompetens systematiskt
och kontinuerligt. Yrkesutövarna har enligt lagstiftningen3 i dag
redan ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock saknas
krav i lag på att yrkesutövarna ska fortbilda sig. Utredningens förslag
om krav på fortbildning innebär ett förtydligande av nu gällande
bestämmelser beträffande de enskilda yrkesutövarnas personliga ansvar för sin kompetensutveckling. Detta då fortbildning enligt utredningens bedömning är en förutsättning för att dessa yrkesutövare ska
kunna uppfylla lagens bestämmelser4. Det nya kravet bedöms kunna
träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningen bedömer att fortbildningskravet på att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
inte kräver någon övergångsbestämmelser då ändringen endast avser
ett förtydligande av gällande rätt.

3
4

6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
Ibid.
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Förenade anställningar

När det gäller förslagen om ändring i högskolelagen och högskoleförordningen om förenade anställningar är utredningens förslag att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningens bedömning är att ändringarna inte kräver övergångsbestämmelser eftersom de nya bestämmelserna ska tillämpas från och med
ikraftträdandet och inte gälla retroaktivt.

10.2

Ekonomiska konsekvenser

10.2.1

Ekonomiska konsekvenser för staten

Utredningen gör följande bedömningar när det gäller de förslag som
riktas till regeringen och aktuella myndigheter.
Utgångspunkten är att de ökade kostnader som kan komma att
uppstå ska finansieras inom det ramanslag som finns för utbildning
på grundnivå och på avancerad nivå vid respektive universitet eller
högskola. Utredningen föreslår dock att de ökade kostnader som
uppstår i fråga om uppdraget om fler fristående kurser i högskolan
samt ökade medel för vårdvetenskaplig forskning, ska finansieras
genom en omfördelning av medel på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för
den så kallade professionsmiljarden.
Nedan följer en redogörelse av de ekonomiska konsekvenserna
av utredningens förslag.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning
och specialistsjuksköterskeutbildning
Utredningen bedömer att kostnader som kan uppstå för den föreslagna utbildningen till avancerad klinisk sjuksköterskeexamen ska
finansieras genom omprioritering inom ramen för de ramanslag som
finns för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De universitet
och högskolor som ansöker om och beviljas examenstillstånd för
den nya examen finansierar därmed utbildningen inom ramen för
sina anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Lärosätenas samlade volym i fråga om antal programnybörjare
(nybörjarplatser) på specialistsjuksköterskeutbildningen uppgick
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enligt statistik från UKÄ för vårterminen och höstterminen 2017 till
2 337 stycken.
Regeringens utbyggnad av specialistsjuksköterskeutbildningen som
påbörjades 2015 och som skulle genomföras till och med 2017 omfattade 600 nybörjarplatser till universitet och högskolor. Utbyggnaden
avsåg en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014.5
En beräkning av utbildningsersättningen för utbildningsområde
vård i 2015 års prisnivå för 600 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningen ger vid handen att lärosätena under åren
2015–2017 tillförts motsvarande drygt 61,6 miljoner kronor i statliga medel.
Antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen
för 2014 uppgick till 2 338 stycken och för 2017 till 2 337 stycken.
Mellan 2015–2016 har antalet programnybörjare sjunkit för att öka
igen till 2017 års nivå. Utbyggnaden av utbildningen har därmed inte
ännu fått genomslag i enlighet med regeringens intention vilket
UKÄ konstaterar i sin årsrapport för 20186.
Lärosätena har, som nämnts i detta betänkande, vittnat om
svårigheter att bygga ut specialistsjuksköterskeutbildningen, vilket
även UKÄ:s statistik visar. Trots att vården uttrycker behov av ökat
antal specialistsjuksköterskor fylls inte platserna på utbildningen.
Utredningen bedömer att specialistsjuksköterskeutbildningen inte
behöver öka i enlighet med regeringens utbyggnad utan att den föreslagna nya utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterska
bör prioriteras och finansieras inom ramen för dessa medel. Utredningen anser därmed att lärosätena kommer kunna finansiera utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen inom
nuvarande anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
med den förstärkning om 60 miljoner kronor som regeringen tillfört. Statens kostnader bedöms därmed inte öka vid ett införande av
den nya avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att lärosätena skulle kunna utöka specialistsjuksköterskeutbildningen med cirka 200 nybörjarplatser till en
kostnad av 30 miljoner kronor. Beräkningen baseras på antagandet

5
6

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor, bilaga 8.
UKÄ:s årsrapport 2018.
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att en helårsstudent/helårsprestation kostar 150 000 kronor.7 För
resterande 30 miljoner bedöms 100 nybörjarplatser kunna finansieras vid lärosätena för utbildning som leder till avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att det är rimligt att 100 nybörjarplatser
för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildningen skulle
kunna planeras utifrån antagandet om 20 platser vid fem lärosäten.
Kostnader för studiemedel för den nya avancerade kliniska
specialistsjuksköterskeexamen kan komma att öka när individer ska
bekosta sina studier med studiemedel under en förlängd tid jämfört
med nuvarande utbildning. Utredningen bedömer dock ökningen vara
marginell och kunna hanteras inom nuvarande anslag för studiestödet.
I övrigt bedöms inga ökade kostnader uppstå då studiemedelskostnaden redan är beräknad på samma antal utbildningsplatser som
regeringen beräknat att tillföra specialistsjuksköterskeutbildningen.
Ökat antal fristående kurser i högskolan
När det gäller utredningens förslag om ökat antal fristående kurser i
högskolan bedömer utredningen att vissa kostnadsökningar kommer att uppstå för de universitet och högskolor som ger utbildningar
inom de föreslagna områdena där antalet fristående kurser behöver
öka.
Lärosäten som i dag erbjuder specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar bör fortsatt tillgodose att kurserna som ingår i
utbildningsprogrammen även kan läsas som fristående kurser,
antingen som en separat kurs eller som ett så kallat kurspaket med
kurser vars innehåll bygger på varandra. Detta för att öka möjligheten för kurserna att läsas av fler. Utredningen gör bedömningen
att lärosätena bör tydliggöra kursernas innehåll i ökad utsträckning
och påvisa respektive kurs progression och hur kurserna förhåller sig
till kurser vid andra lärosäten. Det krävs därför att lärosätena
fördjupar sin kommunikation om hur innehållet i kurserna förhåller
sig till varandra. Detta för att ge både sökande och arbetsgivare bättre kunskap om vilka kurser som leder till vilka kompetenser.
7

Utredningens bedömning av kostnaden för en helårsstudent är något högre än vad UKÄ:s
rapport visade:
www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e49c1/1487841862093/Kursklassificeringareffektivitetsanalys-20131206.pdf
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Kurserna har även möjlighet att öka i efterfrågan och bli ökat ekonomiskt bärkraftiga vid högskolorna. Sammantaget betyder det att
kostnadsökningen inte behöver bli allt för omfattande men att ramanslagen till universitet och högskolor kommer behöva öka.
Utredningens beräkning av kostnaden för ökat antal fristående
kurser i högskolan görs enligt det följande. Beräkningen baseras på
utredningens antagande av kostnaden för ökat antal fristående kurser.
Utredningen har utgått från att 4 000 individer per år ska kunna
läsa en kurs om 7,5 högskolepoäng inom relevanta områden. Förslaget är dock skalbart och regeringen kan därför öka eller minska kostnaden utifrån bedömning av behov.
Utifrån förslaget behöver lärosätenas anslag sammantaget tillföras
54 miljoner kronor per år. Dessa kostnader ska finansieras genom en
omfördelning på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för den så kallade professionsmiljarden till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

VULF-avtal8
Utredningen bedömer att förhandling av ett VULF-avtal är en kostnad som uppstår för Regeringskansliet. Utredningen bedömer att
avtalet behöver utformas och förhandlas i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och centrala parter för de privata vårdgivarna.
Uppdraget bör genomföras i form av ett särskilt uppdrag till en
förhandlare.
8

Avtal för vårdvetenskaplig utbildning lärande och forskning.
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I förhandlingen av avtalet behöver staten bedöma det antal platser
för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och VFU-ersättningens storlek per helårsstudent för specialistsjuksköterskeutbildning och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning, som
staten ersätter vårdhuvudmännen för inom ramen för avtalet. Enligt
utredningens bedömning kommer den nuvarande nivån i fråga om
det totala antalet helårsstudenter som staten ersätter lärosätena för
inom specialistsjuksköterskeutbildningen att vara tillräcklig.
Däremot bedömer utredningen att en viss ökad kostnad eventuellt kan komma att uppstå för staten i fråga om ersättningen för
VFU. Detta med anledning av att ersättningsnivån för den verksamhetsförlagda utbildningen kan komma att behöva justeras. Utredningen har inte haft möjlighet att göra en inventering av nuvarande ersättning för VFU varför utredningen inte kan bedöma om
ersättningen är korrekt eller behöver öka. Ersättningsnivån behöver
därför ses över i samband med ett eventuellt ingående av ett VULFavtal.
I den så kallade principöverenskommelsen9 från 2002 anges ersättningen för klinisk utbildning (VFU) till 1 200 kronor per student och
vecka. I överenskommelsen anges inte om eller hur ersättningen ska
räknas upp. Utredningen bedömer dock att det är rimligt att huvudmännens kostnader för VFU har ökat sedan 2002, i likhet med universitets och högskolors kostnader för utbildningen. Statens
ersättning till lärosätena för VFU utifrån 2002 års ersättningsnivå,
1 200 kronor per student och vecka har betalats ut på respektive
högskolas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Ersättningsbeloppen räknas årligen upp genom den så kallade prisoch löneuppräkningen. En ökning av utbildningsersättningen görs
därmed årligen. Det är som nämnts ovan, för utredningen oklart om
lärosätena har justerat VFU-ersättningen till vårdgivarna i samma
takt som utbildningsersättningens ökning.
Utbildningsersättningen för utbildningsområdet vård uppgick
för 2002 till 71 382 kronor och för 2018 till 107 861 kronor. Ökningen motsvarar en procentuell ökning med 51 procent mellan åren
2002 och 2018. Om den ersättning till huvudmännen för VFU som
anges i principöverenskommelsen beräknas enligt samma modell
uppgår den i 2018 års ersättningsnivå till 1 812 kronor per student
och vecka.
9

Prop. 2000/01:71.
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Enligt utredningens uppgifter uppgår omfattningen på VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen till mellan 5–30 högskolepoäng. Utredningen beräknar ett genomsnitt av VFU:s omfattning till 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor (hela utbildningen uppgår
till totalt 40 veckor). Med ersättningsbeloppet baserat på 2002 års
ersättningsnivå uppgår statens kostnad för VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen till 14 400 kronor per helårsstudent om ersättningen är 1 200 kronor per student och vecka.
För att beräkna den totala kostnaden för staten för VFU i specialistsjuksköterskeexamen utgår utredningen från antalet programnybörjare10. Antalet programnybörjare för vårterminen och höstterminen 2017 uppgick till 2 337 stycken.
Enligt utredningens beräkning uppgår ersättningsbeloppet för
VFU i 2018 års prisnivå till cirka 1 800 kronor per student och vecka.
Utredningen räknar därmed med VFU till en omfattning av 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor per år. Kostande för
VFU för en helårsstudent i 2018 års ersättningsnivå uppgår enligt
utredningens beräkningar till cirka 21 600 kronor. Den totala kostnaden för staten för VFU i 2018 års ersättningsnivå uppgår med
denna beräkningsmodell till cirka 60 miljoner kronor årligen. Summan anvisas inom nuvarande anslag för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.
Kostnaden för VFU inom specialistsjuksköterskeutbildningen
kan åskådliggöras genom en jämförelse med kostnaderna för statens
ersättning till landstingen för den verksamhetsförlagda utbildningen
inom läkarutbildningen. Antal helårsstudenter för läkarutbildningen
uppgår för 2018 till 7 800 studenter. Staten ersätter landstingen med
drygt 72 000 kronor per helårsstudent (2015 års prisnivå) vilket uppgår till en summa av 561,6 miljoner kronor per år.
Utredningen bedömer att ett VULF-avtal inte medför konsekvenser som strider mot lärosätenas autonomi. Förslaget tar sikte
på en ny avtalsform och inte på nya regler i fråga om styrning för
universitet och högskolor. Staten kommer att behöva fastställa det
högsta antal platser för vilka ersättning för VFU utgår. Lärosäten
kan fortsatt besluta om antalet platser inom specialistsjuksköterskeutbildningen men eventuella överskjutande platser bekostas av lärosätet i fråga. En konsekvens kan bli att statens fastställande
10

UKÄ: s statistikdatabas om högskolan.
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av antal utbildningsplatser inte medger lika snabba volymändringar i
fråga om antalet platser utifrån omvärldens behov. Det har dock
visat sig att nivån på antalet nybörjarplatser ligger mer eller mindre
konstant över åren. Lärosätena fyller heller inte de nya platser de fått
tilldelade sig av staten sedan 2015. Utredningen bedömer att avtalet
kan främja samverkan i frågor som rör utbildningen, inte minst inom
ramen för det råd som utredningen föreslår ska vara ett verktyg för
regeringen vid dimensionering av antalet platser.
Forskningsmedel
Utredningen bedömer att kostnaderna för ökade forskningsmedel
inom det vårdvetenskapliga området kommer att medföra en ökad
kostnad för staten. Dessa kostnader ska finansieras genom en omfördelning på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för den så kallade professionsmiljarden (anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap.1
Professionsmiljarden) och överföras till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Storleken på forskningsmedlen kommer att behöva förhandlas
inom ramen för VULF-avtalet men utredningens bedömning är att
forskningsmedel för området vårdvetenskap bör uppgå till 200 miljoner kronor per år.
För att åskådliggöra ovan summa och omfattning på utredningens förslag gör här en jämförelse med summan som utgår för de
så kallade ALF-medlen för läkare och som uppgår till drygt
1,1 miljard per år.
Utredningen bedömer att satsningen även innebär en förstärkning av vården genom ökat inslag av forskning inom vårdvetenskap
vilket på sikt kan minska statens kostnader för vårdskador. Detta för
att forskningen leder till ökad evidensbaserad kunskap vilket ökar
patientsäkerheten.
Förenade anställningar
Utredningen bedömer att kostnaden för staten att införa förenade
anställningar för specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor är ytterst marginell. Detta beror på att universitet
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och högskolor som inrättar förenade anställningar endast gör detta
när ett behov uppstår, liksom när anställningar inrättas i dag vid ett
lärosäte. Likaså gäller i landstinget/regionen eftersom en förenad
anställning måste godkännas av landstinget/regionen före den kan
inrättas.
Samverkan på nationell nivå
När det gäller utredningens förslag om att inrätta ett nationellt samverkansråd i Regeringskansliet bedöms inte förslagen medföra kostnadsökningar för staten. Förslaget innebär att handläggarresurser i
Regeringskansliet kommer behövas för samordning av rådet. Utredningen bedömer att samordningen skulle behöva omfatta cirka 30 procent av en heltidsanställning. Utredningen bedömer att medel kan
omfördelas från medlen till Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetets uppdrag om kompetensförsörjning som löper ut 2019.
10.2.2

Kostnader för studiestöd

Förslaget om att inrätta den nya utbildningen till avancerad klinisk
sjuksköterskeexamen bedöms inte medföra ökade kostnader för
studiemedel trots att det innebär ytterligare ett års studier jämfört
med nuvarande specialistsjuksköterskeutbildning. Eftersom utbildningen ska finansieras genom omprioriteringar inom ramen för
högskolornas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
bedöms det totala antalet utbildningsplatser vid högskolorna bli
oförändrat. Därmed bedöms det inte uppstå några ytterligare kostnader för studiemedel.
10.2.3

Universitetskanslersämbetet

Samverkan på nationell nivå
Utredningens föreslår att regeringen ska inrätta ett råd för samverkan mellan staten och huvudmännen i frågor som rör kompetensförsörjningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen,
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barnmorskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor. Kostnaderna bedöms kunna finansieras bland
annat genom omfördelning från Universitetskanslersämbetets och
Socialstyrelsens arbete med samverkan om kompetensförsörjning
och arbetet det nationella planeringsstödet.
Uppdrag om översyn av specialiströntgensjuksköterskeexamen
Universitetskanslersämbetet uppdras att ytterligare utreda vilka förutsättningar som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för
röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Uppdraget bedöms kunna genomföras inom ramen för den utredningsverksamhet som myndigheten
har i uppgift att utföra och bedöms därför rymmas inom myndighetens befintliga anslag.
10.2.4

Socialstyrelsen

Fortbildning
Utredningens förslag om att Socialstyrelsen ska ges bemyndigande att
ta fram vilka krav som ska gälla för fortbildning, behöver utredas
vidare av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen bör därför uppdras av regeringen att utreda vilka krav som ska gälla. Kraven i fråga om fortbildning bör enligt utredningens mening innefatta krav om till exempel
fortbildningens omfattning, vad som kan tillgodoräknas som fortbildning, fortbildningens frekvens och konsekvenser av eventuell
utebliven fortbildning för den enskilde yrkesutövaren samt hur tillsynen över fortbildningen ska bedrivas. Kostnaden för detta uppdrag
bedöms rymmas inom myndighetens befintliga förvaltningsanslag.
Ledningssystem
Utredningens har i detta betänkande förslagit att bestämmelsen i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)11 som ställer krav på att vårdgivarna ska kvalitetssäkra och utveckla verksamheten fortlöpande
11

5 kap. 4 § HSL.
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särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning. Att det föreskrivna ledningssystemet12 även ska innehålla uppgifter om verksamhetens kompetensförsörjning är ett förtydligande av gällande
rätt.13 Förslaget bedöms utgöra en viktig pusselbit och ett verktyg
för vårdgiven i vårdgivarens arbete att planera för verksamhetens
kompetensbehov på kort och lång sikt. Det utgör också i förlängningen en viktig informationskälla för lärosäten och regeringen i
planeringen och dimensioneringen av utbildningar. Kompetensförsörjningen är, enligt utrednings bedömning, hälso- och sjukvårdens ryggrad och ett av hälso- och sjukvårdsverksamhetens viktigaste uppdrag och detta ska därför synliggöras i lag.
Alternativ till utredningens förslag att i lag lyfta fram att vårdgivarnas krav att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten fortlöpande särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning, är att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att se över föreskrifterna om ledningssystem14 i syfte att ledningssystemet ska inkludera kompetensförsörjningsfrågor.
Det som talar emot ett sådant tillvägagångssätt är enligt utredningen Socialstyrelsens skäl till varför bestämmelsen om kompetens
togs bort i de numera upphävda föreskrifterna.15 Nämligen att vårdgivarna inte följde bestämmelserna gällande ledningssystem och att
Socialstyrelsen då valde att upphäva föreskriften och därmed också
tog bort kravet på att ledningssystemet ska säkerställa att det finns
rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs
för att utföra arbetsuppgifterna och rutiner som anger personalens
ansvar och befogenheter samt planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Ett ytterligare skäl enligt
vad utredningen erfar i kontakter med Socialstyrelsen är att
föreskrifterna upphävdes för att ge vårdgivaren ett flexiblare system
i syfte att öka följsamheten.
Gällande föreskrifter om ledningssystem16 saknar krav på rutiner
om kompetens. Socialstyrelsens handbok om ledningssystem för
12

Enligt 3 kap. SOSFS (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
5 kap. 2 § HSL och 3 kap. PSL.
14
SOSFS (2011:9) om ledningssystem och systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete.
15
SOSFS (2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
16
Se not 14.
13
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systematiskt kvalitetsarbete innehåller allmänt hållna råd om behovet av kompetens i hälso- och sjukvårdsverksamheten.17
Utredningen bedömer att förslaget att tydliggöra vårdgivarens
ansvar avseende planering kompetensförsörjningen genom att verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten även ska
avse kompetensförsörjningen endast medför marginella kostnader
för Socialstyrelsen. Kostnaden för genomförandet av regeringsuppdraget bedöms som marginell och kostnaden ryms inom Socialstyrelsens förvaltningsanslag.
Hantering av legitimationsärenden
Utredningens förslag om att införa ett nytt legitimationsyrke i
Sverige i form av en avancerad klinisk specialistsjuksköterska bedöms medföra endast en marginell ökning av legitimationsärenden
för myndigheten. Utifrån utredningens förslag om att tillgängliggöra resurser för cirka 100 utbildningsplatser årligen kommer antalet
legitimationsansökningar inte överstiga 100 stycken per år. Det faktiska antalet ärenden bedöms i stället bli färre än 100 stycken då
utredningen bedömer att inte alla studenter kommer att genomföra
utbildningen på utsatt tid. Konsekvenserna för myndigheten bedöms som små varför kostanden ryms inom myndighetens nuvarande anslag.
Samverkan på nationell nivå
Utredningen föreslår att regeringen ska inrätta ett råd för samverkan
mellan staten och huvudmännen i frågor som rör kompetensförsörjningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Kostnaderna bedöms kunna finansieras bland annat
genom omfördelning från Universitetskanslersämbetets och Socialstyrelsens arbete med samverkan om kompetensförsörjning och
arbetet det nationella planeringsstödet.

17

Se avsnitt 4.7.24.
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Ekonomiska konsekvenser för landsting
och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmännen)
och privata vårdgivare

Fortbildning
Vårdgivaren ansvarar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning
som behövs för att god vård ska kunna ges.18 Detta innebär i praktiken att vårdgivaren ska förvissa sig om att personalen har rätt kompetens för arbetsuppgifterna vilket även innefattar ett ansvar för att
yrkesutövarens kompetens är uppdaterad så att arbetsuppgifterna
kan utföras så att vårdkvaliteten fortsatt är god. Vårdgivarna ska
genom att dels vid anställningstillfället säkerställa att personalen har
rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras och dels skapa
förutsättningar för fortbildning för anställd personal så att dessa kan
hålla sig uppdaterade inom sitt yrke. Detta för att vårdgivaren ska
kunna uppfylla bestämmelsen om att det ska finnas den personal som
krävs för att kunna ge god vård.
När det gäller utredningens förslag om krav på fortbildning för
de yrkesgrupper som ingår i utredningens översyn, bedömer utredningen att vårdgivarna har ett ansvar för att möjliggöra för att personalen kan kompetensutveckla sig kontinuerligt. Detta genom att
vårdgivarna ansvarar för att det i hälso- och sjukvårdsverksamheten
finns den personal som behövs för de olika arbetsuppgifterna.19
Yrkesutövarna själva har därtill också ett personligt ansvar för att
arbetsuppgifterna görs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.20 Det innebär att ansvaret för att patienterna tillhandahålls god vård är tudelat. Denna tudelning innebär inte att vare
sig vårdgivarnas ansvar i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen
eller att yrkesutövarnas ansvar i förhållande till patientsäkerhetslagen minskar utan respektive part är fullt ut ansvarig utifrån de
regler som gäller för dessa. Detta tydliggörs för vårdgivarnas del i
patentsäkerhetslagen 6 kap. 2 § andra stycket.

18
19
20

5 kap. 2 § HSL.
5 kap. 2 § HSL.
6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
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Av detta framgår att förslaget om krav på fortbildning för yrkesutövare de facto inte medför några ytterligare kostnader för vårdgivarna då vårdgivarna redan i dag ansvarar för att säkerställa att
personalen har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Utredningen
erfar dock att fortbildning för det yrkesgrupper som utredningen
har att utreda endast möjliggörs i en mycket begränsad omfattning.
Utifrån detta bedömer utredningen att förslaget om krav på att
yrkesutövarna kontinuerligt och systematiskt ska fortbildas kan
komma att medföra kostnader för att skapa förutsättningar för att
personalen ska kunna kompetensutvecklas.
Den eventuella ökningen i kostnader för vårdgivarna, bedömer
utredningen däremot som marginell. Det kan komma att medföra
ett visst ökat behov av planering för vårdgivaren i fråga om extra
personal för att ersätta de personer som genomför sin fortbildning.
Kostnadsökningen beräknas därför till största delen rymmas inom
vårdgivarnas befintliga ekonomiska ramar och bedöms kunna balanseras mot minskade kostnader för exempel vårdskador som sker
inom ramen för verksamheten.
Det bör noteras att regeringen har tillfört medel under 2018–2021
inom ramen för personalmiljarden med motsvarande två miljarder
kronor årligen för att stödja landstingen i arbetet med att ge goda
förutsättningar för sjukvårdens medarbetare. Medlen kan användas
till att erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla
kategorier av vårdpersonal.21
Förslaget om krav på fortbildning bedöms öka patientsäkerheten
i vården och öka vårdkvaliteten genom professionernas ökade möjligheter till kontinuerlig fortbildning och livslångt lärandet. Förslaget bedöms även öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet. Dessutom
menar utredningen att krav om fortbildning leder till ökad kompetens och trygghet i yrkesutövningen. Utredningen bedömer att förslaget även innebär att Sverige i egenskap av medlemsstat i EU
uppfyller artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU).

21

Prop. 2017/18:1. Utgiftsområde 9, s. 47.
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Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS)
När det gäller utredningens förslag om att införa ett nytt legitimationsyrke i hälso- och sjukvården, i form av en AKS, bedöms
detta medföra ett viktigt resurstillskott för vårdgivarna. AKS självständiga roll att ansvara för att hälso- och sjukvårdens förändrade
behov tillgodoses tillför vården en ytterligare kunskapsnivå som
säkerställer att patientsäkerheten står i fokus utifrån ett holistiskt
perspektiv. AKS utgör en viktig resurs i glesbygd, vilket Finland och
andra länder är bra exempel på. AKS kan även ge patienter ökad
information om sin sjukdom och öka patientens delaktighet i sin
sjukdom. AKS bedöms även kunna utgöra en central resurs och stöd
vid handledning av både kliniska handledare och stöd för studenter
på VFU.
Vårdgivare har till utredningen uttryckt sitt behov av AKS inom
både den öppna och den slutna vården. Utredningen erfar att i brist
på utbildningsmöjlighet i Sverige har vårdgivare låtit sjuksköterskor
utbilda sig till AKS i Finland. Utredningen erfar att behovet av AKS
är särskilt stort bland vårdgivare i glesbygd med få allmänläkare men
även vid vårdcentraler i den nära vården som planeras byggas ut allt
mer under kommande år. AKS bedöms kunna bedriva egna mottagningar med särskild inriktning mot patienter med kroniska sjukdomar så som diabetes, astma, kol men även mot barnhälsovård samt
inom distriktsköterskans område. Inom den slutna vården har AKS
en naturlig roll med flera funktioner inom vald inriktning genom att
exempelvis utgöra kittet mellan högteknologisk operation och vårdavdelning som vårdar patienter efter sådan kirurgi. Utredningen
bedömer att efterfrågan på yrkesgruppen AKS kommer att finnas
över hela landet och i olika slags verksamheter. Utredningens
bedömning är att efterfrågan kommer finnas motsvarande en AKS
på varje vårdcentral i primärvården samt inom den slutna vården på
vissa vårdavdelningar så som medicinska- och kirurgiska avdelningar
med upp till så mycket som en AKS per arbetsskift. Mot denna
bakgrund menar utredningen att efterfrågan på AKS kommer att
vara stor över hela landet och inom olika verksamhetsområden.
Sveriges resultat i IHP-studierna som Vårdanalys sammanställer22
visar att svenska patienter inte känner sig hörda, sedda, lyssnade på
22

Se avsnitt 4.5.22.
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eller får nödvändig information om sina problem, frågor och besvär
samt att de inte känner sig trygga. Detta är både beklämmande för
de patienter som drabbas och kostsamt för samhället. Det är utredningens uppfattning att sannolikheten är stor för att patienter till sist
vänder sig till exempelvis akutvårdsmottagningen för att få hjälp
med sina problem och på så belastar akuten med besvär som kan
lösas genom att patienten i mötet med vårdpersonalen med rätt
kompetens inom exempelvis den öppna vården kan tillgodose. Det
vill säga problem som inte är akuta tenderar att hamna på akuten när
patienten känner sig osäker på hur de ska förhålla sig till sina besvär.
En sjuksköterska23 med rätt kompetens och rätt förutsättningar i
form av exempelvis relevant fortbildning24 kan i mötet med patienten
ge det patienten behöver för att hon eller han ska känna sig trygg,
lyssnad på och få svar på eventuella frågor om sina besvär. I den bästa
av världar hade patienten förmodligen inte behövt uppsöka akutvårdsmottagningen. Studier visar vikten av att patienten blir sedd,
ges tid, uppmärksamhet och relevant information på rätt sätt för den
unika patienten för att hon eller han ska känna sig trygg.25
AKS kan tillhandahålla vård som leder till högre patientnöjdhet
till en lägre kostnad för samhället genom att patienten känner sig
trygg med den information, vård och uppmärksamhet som AKS
visat sig kunna ge genom sin fördjupade kompetens inom såväl
medicin som omvårdnad och synen på patienten utifrån ett holistiskt
perspektiv vilket även internationella studier visat år efter år. Alltsedan Vårdanalys startade att sammanställa av IHP undersökningarna år 2009 har antal frågeställningar som visar på dålig patientnöjdhet i Sverige ökat.
Verksamhetsförlagd utbildning
Förslaget om ett VULF-avtal i delen som omfattar reglering av
VFU-platser innebär ingen utvidgning av ansvar eller ny uppgift för
kommuner eller landsting. Medverkan i den verksamhetsförlagda
utbildningen regleras redan i dag genom avtal mellan lärosäten och
vårdgivare. VULF-avtalet tar sikte på organiseringen av verksam23
24
25

Eller en specialistsjuksköterska alternativt en AKS.
Inom exempelvis den öppna vården.
Se avsnitt 4.5.22.
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heten genom avtal med reglering av antalet platser och ersättningsbelopp samt uppföljningsbara kvalitetskrav. Förslaget bedöms även
underlätta för vårdgivarna då ersättningsbeloppet för VFU fastställs
nationellt.
För privata vårdgivare innebär förslaget att de i ökad omfattning
än i dag ska medverka till att ställa VFU-platser till förfogande inom
ramen för sina verksamheter. Utredningens förslag tar sikte på att
privata vårdgivare som bedriver skattefinansierad vård och har behov
av specialistutbildade sjuksköterskor i sin verksamhet så långt som
möjligt ska ingå i det nationella avtalet. Detta sker lämpligast genom
avtal med det landsting/region inom vilket den privata vårdgivaren
verkar. Kostnaderna för de privata vårdgivarna bedöms vara ytterst
marginella eftersom staten genom avtalet ersätter vårdgivarna för
medverkan i VFU. Den kostnad som kan komma att uppstå handlar
om att tillfälligtvis ersätta personer i personalen som genomgår
handledarutbildning.
Förenade anställningar
Förslaget möjliggör att förenade anställningar i ökad utsträckning än
i dag kan inrättas för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor inom både det medicinska och det vårdvetenskapliga området. Förslaget om förenade anställningar bedöms
inte påverka landstingen ekonomiskt utan ryms inom ramen för lärosätenas och vårdgivarnas befintliga ekonomiska ramar.

10.3

Konsekvenser för patienter

Förslagen i utredningen bedöms gynna vården och öka förutsättningarna för vårdgivarna att kunna erbjuda en jämlik och patientsäker vård i högre utsträckning än i dag. Med fler vägar till kunskap
för sjuksköterskan som vill fortbilda eller specialistutbilda sig kommer kvaliteten i vården att öka genom att den evidensbaserade vården ges ett större utrymme.
Förslagen bedöms bidra till att korta köer i vissa verksamheter
och uppgiftsväxling i andra verksamheter där en ny yrkesroll, AKS,
kan utföra arbetsuppgifter som idag utförs av läkare.
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Utredningens förslag om införandet av en ny yrkesroll i form av
en avancerad klinisk specialistsjuksköterska samt förslag till ny specialistsjuksköterskeexamen, bedöms öka patienternas tillgänglighet
till hälso- och sjukvård och möjlighet till delaktighet i vården framför allt för patienter med kroniska och långvariga sjukdomar. Förslagen kan också leda till en mer jämlik och säker vård i högre
utsträckning än vad som är möjligt i dag.

10.4

Konsekvenser för universitet och högskolor

För de universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen och anordnar specialistsjuksköterskeutbildningen kommer förslagen att innebära ett arbete med att
anpassa utbildningen efter de nya målen. Det gäller även den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som landstingen medverkar
i. Lärosätena kommer också att behöva ansöka om tillstånd hos
Universitetskanslersämbetet att få utfärda specialistsjuksköterskeexamen. I fråga om avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen
kommer de lärosäten som vill erbjuda utbildning som leder till denna
examen att ansöka om tillstånd hos UKÄ för den nya examen.

10.5

Konsekvenser för enskilda utbildningsanordnare

För de enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen och som anordnar specialistsjuksköterskeutbildningen kommer förslagen att innebära ett arbete med att
anpassa utbildningen efter de nya målen. Det gäller även den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som landstingen medverkar
i. De enskilda utbildningsanordnarna kommer även behöva ansöka
om tillstånd hos regeringen att få utfärda specialistsjuksköterskeexamen enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller även förberedelser för de enskilda utbildningsanordnare som önskar anordna utbildning som leder till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
När det gäller utredningens förslag om ett VULF-avtal bedöms
att de enskilda utbildningsanordnarna ska vara självklara aktörer som
ingår i en förhandling av nytt avtal. Förslaget bedöms bland annat
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medföra minskad administrativ börda för de enskilda utbildningsanordnarna i fråga om administration och personalåtgång i planering
av VFU.

10.6

Konsekvenser för högskolans lärare
och studenter

Konsekvenser för lärare
Förenade anställningar
Förslaget om att införa förenade anställningar för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor innebär att
karriärstrukturen blir mer tydlig och enhetlig vid lärosätena än idag.
Förslaget främjar även attraktiviteten för specialistsjuksköterskeyrket samt återväxten av fler doktorander och stärker även i förlängningen lärarförsörjningen inom högskolan för det vårdvetenskapliga området. Ökade forskningsmöjligheter inom anställningen
stärker även den vårdvetenskapliga forskningen och kvaliteten i specialistutbildningarna.
Konsekvenser för studenter
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning
I fråga om förslaget om en ny utbildning som leder till en avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeexamen innebär enligt utredningens
bedömning att attraktiviteten för sjuksköterskeyrket kommer att
öka. En tvåårig utbildning främjar även återväxten av doktorander
och unga forskare genom ökad progression och fördjupning avseende vetenskap och beprövad erfarenhet.
Den nya examen omfattar motsvarande ett års ytterligare studier
jämfört med specialistsjuksköterskeutbildningen i dess nuvarande
form. Förslaget kan därför medföra ökade studielån för de studenter
som väljer att studera till den nya examen i stället för till specialistsjuksköterskeexamen. En förlängd studietid kan också innebära ett
inkomstbortfall för de studenter som annars skulle ha läst utbildningen till specialistsjuksköterskeexamen och börjat arbeta.

521

Konsekvenser av förslaget

SOU 2018:77

Utbildningens bredd och djup samt vårdens behov av AKS kan ge
studenterna incitament att vilja utbilda sig till AKS. Studenterna kan
också uppfatta yrkets tydligare uppdrag som en garant för att yrket
AKS kan medföra en god arbetsmiljö och en lön som står i proportion
till den kompetens som utbildningen ger.
Ökat antal fristående kurser i högskolan
Förslaget om ökat antal fristående kurser i högskolan bedöms bidra
till att både studenter och redan verksamma barnmorskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och framgent även avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor, i ökad omfattning ges möjlighet till
kontinuerlig fortbildning och vidareutbildning på avancerad nivå.
Förslaget bedöms öka kvaliteten i vården genom att fler individer kan
ta del av kurser inom olika ämnesområden med relevans för respektive specialiseringsområde samt ge en kontinuerlig möjlighet till
kompetensutveckling och samtidigt främja det livslånga lärandet.
Förslaget bedöms även öka möjligheterna för arbetsgivare att kontinuerligt fortbilda sin personal i högskolan både på kort och på lång
sikt, vilket ytterst bidrar till en ökad vårdkvalitet samt i förekommande fall bedöms minska incitamenten för uppdragsutbildning.

10.7

Konsekvenser för andra myndigheter

10.7.1

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Utredningens förslag i fråga om införandet av ett nytt legitimerat
yrke i form av avancerad klinisk specialistsjuksköterska innebär att
legitimerade avancerade kliniska specialistsjuksköterskor kommer
att stå under samma tillsyn av IVO som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. AKS bedöms dock utgöra en mindre grupp legitimerade
yrkesutövare. Det antal ärenden som förväntas tillkomma för IVO:s
del till följd av förslaget är därför av mycket begränsad omfattning.
Utredningen gör bedömningen att kostnaderna för att hantera de
nya uppgifterna ryms inom ramen för myndighetens förvaltningsanslag och att förslaget därmed inte medför några ekonomiska konsekvenser för statsbudgeten.
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Socialstyrelsens beslut om legitimation och beslut av Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om prövotid och återkallelse av
legitimation kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (10 kap.
9 och 13 a §§ patientsäkerhetslagen [2010:659]). Detsamma gäller
beslut av Socialstyrelsen att inte godkänna en enskild persons utländska utbildning (11 kap. 2 § förordningen [2016:157] om erkännande
av yrkeskvalifikationer). Antalet överklagade ärenden förväntas dock
bli begränsat och de eventuella kostnadsökningar som förslagen
kan medföra för domstolarna bedöms därför bli så marginella att
de ryms inom befintliga anslag.

10.8

Konsekvenser i fråga om erkännande
av yrkeskvalifikationer enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet

10.8.1

Konsekvenser för personer som vill utöva yrket
som specialistsjuksköterska eller avancerad klinisk
sjuksköterska

Specialistsjuksköterska
Utredningens förslag i fråga om ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildningen bedöms inte medföra några konsekvenser
för personer från ett annat land som vill få en specialistsjuksköterskeutbildning erkänd i Sverige.
Avancerad klinisk sjuksköterska
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet genom
ändringsdirektivet 2013/55/EU (se avsnitt 4.3). Medlemsstaterna
har i princip rätt att själva bestämma vilka yrken som ska regleras
men yrkesregleringen ska vara förenlig med vissa principer som har
kommit till uttryck i yrkeskvalifikationsdirektivet. Enligt direktivets
artikel 59.5 ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska
kommissionen när krav införs som begränsar tillträdet till ett yrke
eller utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska motivera skälen till
kraven och även ange hur kraven uppfyller villkoren i artikel 59
punkten 3. Kraven får inte vara direkt eller indirekt diskriminerande
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på grund av nationalitet eller bosättningsort, kraven ska vara motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen och inte går utöver vad som
krävs för att uppnå målen.
Utredningens förslag innebär att den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan har ett självständigt patientansvar vars arbete
riktas mot allmänheten. Utredningens bedömning är att regleringen
av yrket utgör vare sig direkt eller indirekt någon diskriminering på
grund av nationalitet eller bosättningsort. Förslagen bedöms däremot medföra positiva effekter för personer utbildade i annat land,
eftersom legitimationen innebär att det finns en statlig garanti,
genom Socialstyrelsens prövning om ansökan om legitimation, för
att personen har nödvändig kompetens för yrket. Denna statliga
prövning av rätt till legitimation kan medföra att fler arbetsgivare
anställer avancerade kliniska specialistsjuksköterskor inom hälsooch sjukvården som är utbildade i annat land.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning ska enligt
utredningens förslag utformas som en yrkesexamen på avancerad
nivå i högskolan och leda till en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen. Legitimation för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor föreslås införas för att stärka patienternas tillgång till en
god och säker vård. Utredningen bedömer därför att en reglering av
yrket avancerad klinisk specialistsjuksköterska är proportionerlig
med hänsyn till de intressen som skyddas. En reglering av yrket leder
till säkrare vård för patienterna och innebär ett skydd för patienter i
de fall där en yrkesutövare visar sig vara olämplig för yrket.

10.9

Konsekvenser för kvinnor och män

Utredningen bedömer att förslagen i betänkandet bidrar till att
utjämna skillnader mellan kvinnor och män. Detta genom att öka
attraktiviteten för yrket och leda till att fler kvinnor kommer både
vilja och kunna arbeta heltid. Färre sjukskrivningar bedöms även bli
en konsekvens till följd av högre välmående på arbetet. Förslaget om
att arbetsgivaren bör inrätta anställningar för specialistsjuksköterskor samt förenade anställningar mellan lärosäten och vårdgivare

524

SOU 2018:77

Konsekvenser av förslaget

bidrar även till att tydliggöra strukturer och formaliserade och transparenta beslutsprocesser ökar kvinnors möjligheter att konkurrera
på lika villkor som män.
Det är fler kvinnor än män som läser utbildningen till specialistsjuksköterskeexamen. Statistik från UKÄ visar att läsåret 2016/17
utgjorde kvinnorna 86 procent av nybörjarna på utbildningen och
männen utgjorde 14 procent. Det förekommer också stora skillnader mellan olika inriktningar på specialistsjuksköterskeexamen. Den
föreslagna förändringen av specialistsjuksköterskeutbildningen och
den föreslagna utbildningen till avancerad klinisk sjuksköterskeexamen bedöms inte påverka andelen kvinnor och män som specialistutbildar sig.
Utredningens förslag om nya utbildningar bedöms även innebära
moderniseringar och bland annat behandla aspekter om skillnader i
hälsa mellan olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män i
högre utsträckning än tidigare.

10.10 Integrationspolitiska konsekvenser
Antalet studenter med utländsk bakgrund är mycket få på specialistsjuksköterskeutbildningen och lägre än vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningar. Den föreslagna förändringen av specialistsjuksköterskeexamen bedöms inte påverka andelen studenter med
svensk eller utländsk bakgrund som studerar till denna examen.
Utredningen bedömer det som sannolikt att andelen studenter med
svensk eller utländsk bakgrund i den nya specialistsjuksköterskeutbildningen kommer att motsvara nuvarande utbildning. När det
gäller utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen bedömer utredningen att en ökning av utländskt utbildade
AKS kan komma att söka arbete i Sverige genom att legitimationsskyldigheten ger statlig garanti genom Socialstyrelsens prövning om
legitimation för att personen har en nödvändig kompetens för yrket.
Både avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildningen och
specialistsjuksköterskeutbildningens innehåll förändras och kommer att förbereda studenterna för att möta aspekter som rör skillnader i hälsa mellan olika grupper och ökad tyngdpunkt inom jämlik
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hälsa vilket bedöms ge positiva effekter inom vården och samhället i
stort.

10.11 Konsekvenser för företag
Förslagen bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för
privata vårdgivare. Utredningens bedömning är att förslagen sammantaget kommer att leda till att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och öka intresset för utbildningen. Det bedöms leda till
en ökad tillgång på specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor vilket underlättar privata vårdgivares möjlighet att anställa specialistutbildade sjuksköterskor. De lagförslag
som riktar sig till hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan påverka
privata vårdgivare då förslaget omfattar de avtal som sluts mellan
huvudman och vårdgivare.
10.11.1 Särskild hänsyn till små företag
Förslagen bedöms inte ge några betydande konsekvenser för små
företag i betydelsen privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdshuvudmännen ansvarar för att avtal med dessa sluts, utifrån vilken vård
som behöver erbjudas. Utredningen bedömer att förslagen sammantaget kommer att öka intresset för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning samt ger incitament till att få tillgång livslångt
lärande i högre grad än i dag. Privata vårdgivare bedöms därför få
förbättrade förutsättningar att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor.
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Särskilt yttrande av Ulla Falk,
förbundsombudsman i Vårdförbundet
Utifrån att ha läst utredningens förslag per den 21/8 2018 samt telefonsamtal med utredningen lämnar jag följande yttrande om nödvändigheten av att behålla både en generell magisterexamen och en
yrkesexamen i specialistsjuksköterskeutbildningen.
Jag kan inte heller ställa mig bakom utredningens övervägande
och förslag om en specialistutbildning för sjuksköterskor med tre
fasta inriktningar och en öppen inriktning.
En yrkesexamen innehåller ingen progression inom sjuksköterskors huvudområde omvårdnad/vårdvetenskap. Progression i huvudområdet är en förutsättning till förmåga att självständigt bedöma,
planera och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov. En specialistsjuksköterska med en generell examen inom omvårdnad/vårdvetenskap
och en yrkesexamen kan ta avancerade kliniska beslut och utveckla
omvårdnaden. Flera arbetsgivare har utvecklat kompetensmodeller
som tydliggör behovet av både yrkesexamen och generell examen för
att utveckla och säkra kvalitet i vården. Detta är något som jag tidigare
framfört vid flera tillfällen både muntligt och skriftligt.
Lärosätenas ställer särskilda behörighetskrav på generell examen
för att ge tillträde till forskarutbildning. Yrkesexamen ger heller inte
behörighet till forskarnivå internationellt.
En specialistutbildning med två examina är även betydelsefullt ur
ett genusperspektiv. Det vore en allvarlig tillbakagång för jämställdheten om en stor kvinnodominerad utbildning som sjuksköterskornas
specialistutbildning skulle bli den enda yrkesutbildning som ges av
lärosäten utan rätt att utfärda både en yrkes- och en generell examen.
För att yrkesexamen skall bli akademiskt gångbar och ha en progression i huvudområdet måste samma examensmål skrivas in i
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yrkesexamen som de i den generella magisterexamen. Detta innebär
att studierna för en yrkesexamen skall ge fördjupad kunskap för att
delta i forsknings- och utvecklingsarbete samt att studenten ska
kunna ansvara för sin egen kunskapsutveckling. Inom ramen för specialistsjuksköterskeexamen måste 30 hp finnas inom huvudområdet
omvårdnad/vårdvetenskap samt ett examensarbete på 15 hp inom
omvårdnad/vårdvetenskap. Examensbeviset måste på engelska ange
Degree of Master. Yrkesexamen ger endast beteckningen Post
graduate diploma.
Om utredningens uppfattning är att dubbla examina inte hör
hemma på lärosätena är det en problematik som inte enbart har med
sjuksköterskors specialistutbildning att göra. Dubbla examina gäller
för alla högskoleutbildningar som leder till en yrkesexamen.
Om dubbla examina ska tas bort krävs en ny utredning av Högskoleförordningen och de examensordningar som i dag finns. Till dess
att en sådan utredning och eventuell ändring genomförs måste specialistsjuksköterskor fortsätta ha möjligheten att erhålla såväl yrkesexamen och magisterexamen.
Utredningen förordar alternativ C med endast tre fastslagna inriktningar och en öppen inriktning. De föreslagna inriktningarna avser
enbart högspecialiserad vård och speglar på intet vis behovet av specialistsjuksköterskans kompetens inom all hälso- och sjukvård. Det
skapar en stor risk för att utbildningar startas i arbetsgivarens egen regi
inom olika specialiteter på lokala och regionala nivåer. Den typen av
utbildningar saknar transparens, kvalitetsgranskning från UKÄ och är
inte ekonomiskt försvarbart ur ett samhällsperspektiv. Även individens
anställningsbarhet och mobilitet mellan olika arbetsplatser minskar.
Ytterligare en farhåga är att den öppna inriktningen som finns i
alternativ C har för generella examensmål. Det innebär att varje lärosäte själva beslutar om innehållet i inriktningen. Risken är att en
distriktssköterska som utbildat sig i Umeå inte erhåller likvärdig kunskap som hen som utbildat sig i Göteborg.
Utredaren anser att betänkandet skall ses som en helhet vilket förutsätter att ett förändrat ledningssystem för hälso- och sjukvården,
nationellt råd för dimensionering samt lagändringsförslag som föreslås
sker samtidigt som utredningens förslag till förändrad specialistutbildning för sjuksköterskor. Detta kräver också tillgång till andra myndigheters uppdrag och ansvarsområde, något som inte tydligt ingår i
utredningen direktiv och gör utredarens förslag orealistiskt.
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Specialistsjuksköterskeutbildning
och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
för framtidens hälso- och sjukvård
Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen.
Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör
vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.
Utredaren ska bl.a.
• analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,
• föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet,
• föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen,
• se över krav på tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen,
• bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
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• bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen,
och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.
Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen
och vissa angränsande frågor
Svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. En förutsättning
för att lyckas med detta uppdrag är en väl fungerande kompetensförsörjning. Det är arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården som
ansvarar för att säkerställa en fungerande organisation och bemanning inom vården men staten kan bidra till detta genom att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet som svarar mot vårdens
behov. Universitet och högskolor har ansvar för utbildningen av
flera av vårdens professioner.
Det finns utmaningar med kompetensförsörjningen. Statistik
från Socialstyrelsen visar att andelen specialistsjuksköterskor per
1 000 invånare har sjunkit de senaste 20 åren. Arbetsgivarna uppger
att de har svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor i önskad omfattning samtidigt som flera av landets universitet och högskolor har
svårt att fylla utbildningsplatserna på specialistsjuksköterskeutbildningen. Orsakerna till detta är bl.a. svårigheter för sjuksköterskor att få tjänstledigt för studier och bristande incitament för
sjuksköterskor att vidareutbilda sig.
Lärosätena uppger att det också i vissa fall är svårt att utöka
antalet utbildningsplatser trots att det finns ett studentunderlag. En
orsak till detta är bristen på platser inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Enligt arbetsgivarna finns det problem med utbildningens innehåll, struktur och de nuvarande inriktningarna i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen. I januari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården sina förslag i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2). I betänkandet konstateras att specialistutbildningen
för sjuksköterskor fram till i dag har haft förhållandevis begränsad
påverkan på löneutveckling och status. Arbetsgivarna menar att det
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är problematiskt att lärosätena inte alltid samverkar sinsemellan utan
snarare konkurrerar, och att de startar och lägger ned utbildningar
utan att ta hänsyn till vårdens behov. Detta innebär t.ex. att även i
de fall då det finns ett behov och en efterfrågan på en viss utbildning,
anordnar inget lärosäte utbildningen. Dessa problem är skäl för att
göra en översyn av utbildningen och vissa frågor som knyter an till
den.
Även när det gäller barnmorskeexamen framför avnämare att det
finns problem med nuvarande utbildning. Det behöver därför göras
en analys och bedömning av behovet av en förändrad barnmorskeutbildning. Yrkesföreningar har vidare framfört att det finns behov
av specialiserade röntgensjuksköterskor. En bedömning av vårdens
behov av specialiströntgensjuksköterskor behöver därför göras.
Uttryck som används i dessa direktiv
Frågor som berörs i dessa direktiv har betydelse för verksamhet vid
statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina. I direktiven används begreppen universitet och högskolor
eller lärosäten för båda dessa kategorier.
Med hälso- och sjukvårdhuvudman avses i dessa direktiv det
landsting eller den kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en
vårdhuvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting,
kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
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Uppdraget att göra en översyn av
specialistsjuksköterskeutbildningen
Hur ser tillgången och behovet av specialistsjuksköterskor ut?
Hälso- och sjukvården blir allt mer specialiserad och kvalificerad.
Framsteg inom medicin och medicinteknik gör att mer avancerade
behandlingar blir möjliga. Detta gör att behoven av specialiserad personal ökar. Samtidigt har tillgången på specialistsjuksköterskor minskat under ett antal år och Socialstyrelsen bedömer att om minskningen fortsätter finns det risk för en försämrad patientsäkerhet i vissa
delar av vården.
Enligt arbetsgivarna inom vården möter specialistsjuk-sköterskeutbildningen inte vårdens behov. Det gäller t.ex. frågor om utbildningens innehåll men arbetsgivarna anser även att det finns problem
när det gäller lärosätenas dimensionering av utbildningen och dess
olika inriktningar. Samtidigt anser lärosäten att vårdens behov inte
är tydligt beskrivna. Bristande kommunikation mellan lärosäten och
vårdgivare framförs som en del av förklaringen.
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har getts ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och
sjukvården (S2016/04992/FS [delvis]). I uppdraget ingår att myndigheterna så långt det är möjligt ska säkerställa en förbättrad tillgång
till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälsooch sjukvården, oavsett driftsform eller huvudman. Som komplement till myndigheternas uppdrag behövs en samlad analys och
bedömning av vilka de långsiktiga behoven av specialistsjuksköterskor är och hur tillgången ser ut i dag. Bedömningen ska omfatta
statliga, kommunala (såväl kommuner som landsting) och privata
vårdgivares behov.
Utredaren ska därför
• analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens tillgång på och
långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
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Vilka åtgärder behövs för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet?
Högskolan har ansvar för utbildningen som leder till specialistsjuksköterskeexamen och som ska förbereda studenterna för specialistsjuksköterskeyrket. För att i största möjliga mån säkerställa en
god tillgång på specialistsjuksköterskor krävs både en attraktiv utbildning och att de som är utbildade väljer att arbeta som specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat
yrke. Som framgår av regeringens skrivelse En arbetsmiljöstrategi för
det moderna arbetslivet 2016–20 (2015/16:80) upplevs arbetstakten
som särskilt svår att styra inom kvinnodominerade yrken där arbetsuppgifterna i hög grad styrs av kontakten med andra människor
såsom patienter, kunder och elever. Det finns en bred samsyn hos
bl.a. vård-givare och yrkesföreningar om att det behövs fler specialistsjuksköterskor i vården. Ett hinder för att öka antalet kan vara
att arbetsgivarna, på grund av personalbrist, har svårt att bevilja
sjuksköterskor tjänstledigt för att vidareutbilda sig. För att hälsooch sjukvården ska kunna rekrytera och behålla kunniga specialistsjuksköterskor har arbetsgivarna ett stort ansvar för att säkerställa
att dessa vill stanna i yrket och att sjuksköterskor har intresse av att
vidareutbilda sig. Faktorer som ansvar i relation till kompetens, en
god arbetsmiljö och löneutveckling samt stimulerande arbetsuppgifter påverkar detta. Det behöver därför redovisas åtgärder som kan
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och öka tillgången på
utbildade specialistsjuksköterskor.
Ansvarsförhållandet mellan stat och landsting när det gäller huvudmannaskapet för sjuksköterskors specialistutbildning har diskuterats
vid olika tillfällen. Ett exempel på detta är att landstingsfullmäktige i
Stockholms läns landsting (SLL) den 15 juni 2016 beslutade att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting se över förutsättningarna och möjligheterna för att
ansvaret för specialistutbildningen av sjuksköterskor ska övergå från
staten till landsting och regioner.
Utredaren ska därför
• lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor,
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• redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet samt åtgärder för att öka tillgången
på utbildade specialistsjuksköterskor, och
• analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större ansvar för sjuksköterskors
specialisering.
En ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen
Av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2014:821) framgår att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska få sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Det
är därför viktigt att specialistsjuksköterskeutbildningen även i framtiden ger en grundläggande vetenskaplig kompetens i kombination
med att studenterna får utveckla praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i vården. Utbildningen ska ge studenten den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Det är också angeläget att utbildningen
utvecklas i takt med nya vetenskapliga rön.
Globala och nationella samhällsutmaningar som digitalisering har
medfört nya arbetssätt i vården. Sedan specialistsjuksköterskeexamen 2001 infördes i examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) har vården utvecklats snabbt. Detta har lett
till förändringar i arbetsuppgifter och arbetsfördelning mellan vårdens olika yrkesgrupper. Det har även inneburit att specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter genomgått förändringar.
Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
elva inriktningar. Examen omfattar 60 högskolepoäng med undantag
för inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. Den
1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen
möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med viss
annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna. Universitet och
högskolor har därmed fått större möjlighet att utforma examensinriktningar som kan möta vårdens behov av specialistsjuksköterskor. Trots den ökade flexibiliteten framför vårdgivarna fortfarande
kritik mot att inriktningarna inte motsvarar vårdens behov. Även de
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elva inriktningarna möter kritik från yrkesföreningar och arbetsgivare genom att vissa av inriktningarna anses vara för snäva utifrån
vårdens verksamheter och organisering.
Universitetskanslersämbetet beslutade 2014 om kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Utvärderingen visade på
brister i måluppfyllelse. Den nationella bedömargruppen som ansvarade för utvärderingen belyste i sitt yttrande till beslutet att examensbeskrivningen för utbildningen kan behöva ses över och moderniseras.
Sammantaget innebär kritiken att en fullständig översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen bör göras och att en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen bör tas fram. En
utgångspunkt ska vara att omfattningen på examen i allt väsentligt
ska vara den samma som i dag, dvs. 60 högskolepoäng. Endast om
det finns synnerliga skäl ska en annan omfattning föreslås.
Utredaren ska därför
• kartlägga hur specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter i vården har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001,
• analysera specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter,
• bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning har försett vården med nya inriktningar i
enlighet med vårdens behov,
• analysera och bedöma, utifrån vårdens och individens behov, om
det fortfarande finns behov av att ha fasta inriktningar för specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall
föreslå vilka dessa ska vara,
• se över och föreslå en examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen på avancerad nivå, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
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Vilka krav ska ställas för antagning till
specialistsjuksköterskeutbildningen?
Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa upp
krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Ett krav som har ställts upp har varit krav på yrkeserfarenhet mellan sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning,
dvs. att studenten inte direkt efter sjuksköterskeexamen kan påbörja
specialistsjuksköterskeutbildningen. Ett skäl för ett sådant krav kan
vara att yrkeserfarenhet ger studenterna erfarenheter från arbetet i
vården genom kliniska och praktiska färdigheter som sedan kan
kompletteras med specialistkunskaper inom önskad specialistinriktning. Ett problem med kravet på yrkeserfarenhet kan vara att det
försvårar för personer som är etablerade på arbetsmarknaden att
återgå till studier i högskolan.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om lärosätenas krav på särskild behörighet
i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor, och
• i det fall utredaren anser att kravet är ett hinder, bedöma vilka
konsekvenser en ändring av denna ordning skulle innebära för
nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska
färdigheter, och
• vid behov lämna rekommendationer till universitet och högskolor om hur sådana hinder kan motverkas.
Hur kan samverkan mellan lärosäten och vårdgivare förbättras?
Genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på ett nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare. Detta gäller
t.ex. genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som till viss del sker inom hälso- och sjukvårdshuvudmännens verksamhet.
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I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) anges att det för effektiviteten inom vården är viktigt att vissa utbildningsfrågor blir
föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan
mellan staten, huvudmännen (landsting/regioner och kommunerna)
och företrädare för vårdens professioner. I betänkandet nämns bl.a.
utbildningarnas dimensionering och innehåll, övergripande kompetenskrav för vårdens professioner och utvecklingen av nya arbetssätt
som frågor som skulle kunna hanteras inom en sådan samverkan.
Regeringen gav den 28 juli 2016 Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården, (S2016/04992/FS [delvis]).
I uppdraget ingår bl.a. att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas
långsiktigt. Det finns dock flera skäl att särskilt utreda frågor som
rör samverkan kring specialistsjuksköterskeutbildningen. Universitet och högskolor har stor frihet att bestämma om sitt utbildningsutbud och utbildningarnas innehåll. Dimensionering av utbildningar ska ske utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Samverkan är då ett viktigt verktyg för lärosätena i utformningen av utbildningar som leder till yrkesexamina samt utformningen
av utbildningsutbudet. Avnämarnas synpunkter kan utgöra ett viktigt
underlag för att säkerställa att utbildningen är relevant för den verksamhet som studenterna utbildas för. En fungerande samverkan blir
alltså en viktig förutsättning för att specialistsjuksköterskeutbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom vården.
Samverkan inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildningen
är särskilt viktig när det gäller den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen. Lärosätena behöver komma överens med vårdgivarna
om omfattning och ersättning för denna del av utbildningen. Den
verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av kurser i praktisk miljö
som examineras och ger högskolepoäng vilket kräver resurser i form
av handledare och examinatorer m.m. Sjukvårdshuvudmännen kan
bara ta emot ett visst antal studenter vid ett och samma tillfälle för
att behålla en hög kvalitet i utbildning och handledning. Klinikernas
storlek, patientunderlag och tillgången på kvalificerade handledare
är avgörande för en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.
Därför behöver lärosätenas och vårdhuvudmännens olika roller i
planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen belysas. Det
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behöver även ses över om det finns ytterligare åtgärder som kan
vidtas för att stärka kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen.
I dag samverkar lärosäten och vårdgivare i första hand på regional
nivå. Den samverkan som sker på regional nivå kan dock behöva
utvecklas ytterligare för att högskolans utbildningsutbud på ett
bättre sätt ska kunna möta de regionala behoven i vården. För att
möta behoven av specialistsjuksköterskeutbildningar bör lärosätena
i de olika regionerna samarbeta t.ex. ifråga om vilka utbildningar som
erbjuds. Eftersom studentunderlaget inte alltid möjliggör för alla
lärosäten att erbjuda en viss inriktning kan en uppdelning av inriktningarna mellan lärosätena säkerställa att regionens behov möts. Det
bör därför analyseras och lämnas förslag om hur samarbete lärosäten
sinsemellan och samverkan mellan lärosäten och vårdgivarna inom
en region kan säkerställas.
Det finns inte någon formaliserad samverkan på nationell nivå om
specialistsjuksköterskeutbildningen, men det kan finnas behov av en
sådan. Det bör därför utredas om det finns behov av en mer formaliserad samverkan på nationell nivå gällande specialistsjuksköterskeutbildningen. Om behov finns, ska utredaren föreslå hur en
sådan samverkan kan organiseras. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) är ett exempel på hur samverkan på
nationell nivå kan organiseras.
Utredaren ska
• analysera hur samverkan fungerar mellan lärosäten och hälso- och
sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen och, om det finns skäl, föreslå vilka förändringar som
krävs för att samverkan ska förbättras,
• belysa lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika
roller i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, och lämna förslag på åtgärder för att kvaliteten i denna
del av utbildningen ska förbättras,
• analysera och föreslå hur samarbete lärosäten sinsemellan och
samverkan mellan lärosäten och vårdgivarna inom en region kan
säkerställas,
• bedöma vilken samverkan som i första hand behövs på regional
nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå, och
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• bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå,
och i så fall lämna förslag på hur en sådan ska utformas.
Uppdraget att se över frågor som rör vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar
Behöver examensbeskrivningen för barnmorskeexamen ändras?
Barnmorskeexamen är en examen på avancerad nivå som omfattar
90 högskolepoäng. För barnmorskeexamen ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Det är viktigt att
barnmorskeutbildningen följer kunskapsläget i vården. Flera lärosäten har i skrivelser till regeringen föreslagit förändringar av barnmorskeexamen (U2016/05244/UH och U2016/05355/UH). I skrivelserna framförs att samhällets behov av barnmorskor med en
utvecklad kompetens ökat. Ingivarna menar att barnmorskans verksamhetsområde har utvecklats som en följd av samhällsutvecklingen
vilket har påverkat barnmorskeexamens innehåll men inte dess omfattning. Vidare anförs att utbildningstiden är för kort i förhållande
till programmets innehåll och examenskrav. Lärosätena anser även
att det finns svårigheter att integrera de professionella och vetenskapliga kraven. Förändringar i vården innebär att arbetsuppgifter
och yrkesroller ändras över tid. Det behövs därför ett underlag för
att avgöra om det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen, och om behov finns
lämna förslag på en sådan examen, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Utgångspunkter för utredarens arbete i denna del är att omfattningen på examen ska vara densamma som i dag, dvs. 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska
ligga fast. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens
kompetensbehov av barnmorskor på medellång och lång sikt.
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Behöver det införas en specialiströntgensjuksköterskeexamen?
Röntgensjuksköterskeexamen är en examen på grundnivå med en
omfattning av 180 högskolepoäng. Examen ligger till grund för legitimation som röntgensjuksköterska. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor har kommit in med en skrivelse
med önskemål om inrättande av en specialiströntgensjuksköterskeexamen (U2017/00474/UH). Ingivarna anger som skäl för att inrätta en ny examen att det finns ett nationellt behov av röntgensjuksköterskor med specialisering i radiografi inom diagnostisk
radiologisk verksamhet. De anser också att den avancerade och högteknologiska utvecklingen innebär ett ökat ansvar för röntgensjuksköterskan vilket ställer höga krav på specialistkunskaper. Då det
saknas underlag om vårdens behov av specialiserade röntgensjuksköterskor behövs en analys och bedömning av om det finns skäl att
införa en ny yrkesexamen i högskolan, eller om eventuella behov av
specialistkompetens kan tas om hand av vårdgivarna.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om det finns behov av att införa en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå i högskolan,
och om behov bedöms finnas, lämna förslag på examensbeskrivning för specialiströntgensjuksköterskeexamen, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
En utgångspunkt för utredarens arbete i denna del är att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens kompetensbehov av specialiströntgensjuksköterskor på medellång och lång sikt.
Avgränsningar
Utredaren ska inte lämna författningsförslag som rör sjuksköterskeexamen. Utredaren ska inte heller lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
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Konsekvenser
Utredaren ska redovisa konsekvenser av förslagen. Utöver vad som
följer av kommittéförordningen (1998:1474) ska utredaren särskilt
redogöra för konsekvenserna för universitet och högskolor, hälsooch sjukvårdshuvudmän och andra vårdgivare samt övriga berörda
myndigheter. Utredaren ska också redogöra för konsekvenserna för
studenter och specialistsjuksköterskor. Även konsekvenserna av vad
lämnade förslag innebär för personer med en utländsk sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning och röntgensjuksköterskeutbildning ska analyseras.
Utredaren ska i enlighet med 14 kap. 3 § RF beakta proportionalitetsprincipen i samband med eventuella överväganden om inskränkningar av den kommunala självstyrelsen och utförligt redogöra för vilka bedömningar som den gjort i detta avseende.
Genomförande och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete samråda med statliga universitet och
högskolor, enskilda utbildningsanordnare, företrädare för hälso- och
sjukvårdshuvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsmarknadens parter och Sveriges förenade studentkårer. Utredaren
ska vidare samråda med Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet och föra en dialog med dessa med anledning av myndigheternas uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor
i hälso- och sjukvården. Utredaren ska även samråda med övriga
berörda myndigheter och organisationer, privata aktörer och andra
som utredaren anser vara av betydelse för arbetet. Utredaren ska i
frågor som rör högskolans styrning samråda med utredningen Starka
och ansvarsfulla lärosäten (U2017:05).
Utredaren ska uppmärksamma och beakta Sveriges internationella åtaganden och relevanta EU-regler, bl.a. det reviderade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) och det förslag till direktiv
om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av
yrken, som för närvarande förhandlas inom EU.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.
(Utbildningsdepartementet)
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Utredningens referensgrupper

Referensgrupp för övergripande frågor
om specialistsjuksköterskeutbildning
och barnmorskeutbildning
Doris Bohman, (docent, Blekinge tekniska högskola)
Katarina Berg (universitetslektor, Linköpings universitet)
Marie Häggström (universitetslektor, Mittuniversitetet)
Birgitta Bisholt (docent, Karlstads universitet)
Ing-Marie Moegelin (handläggare, Svensk sjuksköterskeförening)
Susanne Georgsson (docent, Sophiahemmets högskola/Barnmorskeförbundet)
Mikael Malm (samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting)
Max Linderborg (ordf., Röda Korset högskolas studentkår)
Lis Munk (förbundsombudsman, Vårdförbundet)
Conny Mathiesen (vd, Helsa och ledamot i Vårdföretagarnas
branschstyrelse Bransch Sjukvård)

Referensgrupp för frågor om
specialistsjuksköterskeutbildning
Marie Wihlsson (lektor, Högskolan i Skövde)
Åsa Engström (professor, Luleå tekniska universitet)
Carin Alm-Roijer (universitetslektor, Malmö universitet)
Ewa Andersson (styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening)
Oili Dahl (styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening)
Erica Anthoney Oscarson (utredare, Socialstyrelsen)
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Conny Mathiesen (vd Helsa och ledamot i Vårdföretagarnas
branschstyrelse Bransch Sjukvård)
Lisa Davidsson (handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting)

Referensgrupp för frågor om barnmorskeutbildning
Mari-Cristin Malm (doktor, Högskolan Dalarna)
Monica Christiansson (universitetslektor, Umeå universitet)
Mia Barimani (universitetsadjunkt, Karolinska Institutet/
Barnmorskeförbundet)
Christina Wahlström (ägare och grundare av Mama Mia, och
Almega/vårdföretagarna)
Charlotte Pihl (utredare, Socialstyrelsen)
Kerstin Petersson (samordningsbarnmorska, Stockholms läns
landsting och Sveriges Kommuner och Landsting)

Referensgrupp för frågor om
specialiströntgensjuksköterskeexamen
Camilla Andersson (doktor, Uppsala universitet)
Maud Lundén (universitetslektor, Göteborgs universitet)
Solveig Engman (universitetsadjunkt, Umeå universitet)
Kent Fridell (universitetsadjunkt, Karolinska Institutet)
Niklas Lehto (professor, Luleå tekniska universitet)
Britt-Marie Ahlander (universitetslektor, Örebro universitet)
Berit Björkman (universitetslektor, Stiftelsen högskolan i
Jönköping)
Bodil Andersson (docent, Svensk förening för röntgensjuksköterskor/Lunds universitet)
Mats Homelius (chef, Region Jönköpings län)
Violetta Ellmer (områdeschef, Skånes universitetssjukhus)
Parvin Olofsson (förbundsombudsman, Vårdförbundet)
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Sammanställning över möten

Möten med universitet och högskolor
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska Institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Röda Korsets högskola
Sophiahemmet högskola

Övriga möten
Möten med berörda myndigheter
Bedömargrupper för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna
Inspektionen för vård och omsorg
Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Styr- och resursutredningen (U2017:05)
Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
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Universitetskanslersämbetet
Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)
Vetenskapsrådet
Möten med övriga organisationer, intressenter
och privatpersoner
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Ella Bohlin (KD) Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns
landsting
Fysioterapeuterna, Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjukgymnaster)
Jens Sjöström (S) Oppositionslandstingsråd, Stockholms läns
landsting
Kairos Future
Karolinska sjukhuset
Länsövergripande barnhälsovårdsenheterna
Norrlandstingens regionförbund, FUI-nätverket
Peter Carpelan (M) Forsknings- och personallandstingsråd,
Stockholms läns landsting
Primärvårdsföreningen
Psykologförbundet
Region Uppsala
Sachsska barnsjukhuset Södersjukhuset
Studentkårsrepresentanter och studentföreträdare
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges förening för röntgensjuksköterskor
Sveriges Kommuner och Landsting
Södersjukhuset, FoUUi-verksamheten
Uppsala kommun
Vårdförbundet
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Västra Götalandsregionen
Yrkesverksamma specialistsjuksköterskor
Yrkesverksamma barnmorskor
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Promemoria
2018-02-08
Komm2018/00054/U

Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
U 2017:08

Enligt sändlista

Frågeformulär från utredningen
om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)
2 bilagor
Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar inbjuder berörda lärosäten, studentorganisationer, landsting, ett urval av kommuner samt vissa andra
berörda organisationer som är avnämare till utredningen att svara på
ett antal frågor med utgångspunkt i utredningens direktiv
(Dir 2017:86). Det är även möjligt för andra berörda avnämare att ta
del av frågorna och att svara på dessa. Frågorna (bilaga 1) och utredningens direktiv finns på utredningens hemsida:
www.sou.gov.se/utredningen-omspecialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso-ochsjukvardsutbildningar-u-201708/
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Frågeformuläret består av ett antal frågor som i första hand rör
specialistsjuksköterskeutbildning men även barnmorskeutbildning
och röntgensjuksköterskeutbildning omfattas. Syftet med frågorna
är att utredningen ska få en övergripande bild av vad relevanta aktörer, utifrån sina olika perspektiv, uppfattar som möjligheter och
utmaningar i arbetet med att utveckla utbildningarna och i de övriga
överväganden som utredningen har att ta ställning till.
Stort tack för er hjälp!
Med vänlig hälsning
Kenth Nauclér
Sändlista (bilaga 2)
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Frågor
Vänligen svara på de frågor som ni anser är av relevans för er
verksamhet. Frågorna är formulerade så öppet som möjligt för att
belysa olika verksamheters och intressenters perspektiv.
Utredningen tar gärna del av goda exempel. Ni är även välkomna att hänvisa till rapporter, uppföljningar och analyser.
Sådant material kan bifogas som länk eller som pdf.
Praktisk information:
Svarande organisation:
Frågorna besvaras under respektive fråga i formuläret nedan. Vi
emotser era svar senast den 6 april 2018. Dokumentet skickas till
u.2017_08@regeringskansliet.se.
Frågor avseende formuläret besvaras av utredningens sekreterare
Malin Bolinder, malin.bolinder@regeringskansliet.se,
telefon 072-538 71 44 eller Margitta Fröberg,
margitta.froberg@regeringskansliet.se, telefon 072-231 58 54.

Frågor om specialistsjuksköterskeutbildningen
1. Har specialistsjuksköterskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under
de senaste åren?
1 a) Om ja, beskriv på vilket sätt och inom vilken/vilka inriktningar.
2. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för
specialistsjuksköterskeexamen?
2 a) Om ja, i så fall vilka?
3. Redogör för pågående utvecklingsinsatser av specialistsjuksköterskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett
sådant arbete pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
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4. Vissa lärosäten ställer krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen. Vilka är för- och nackdelar
med en sådan ordning?
5. Specialistsjuksköterskeutbildning erbjuds i vissa fall i form av
distansutbildning. Beskriv översiktligt vilka möjligheter och
utmaningar detta innebär jämfört med campusförlagd utbildning.
6. Beskriv fördelar och utmaningar med specialistsjuksköterskeutbildning som erbjuds på hel- respektive halvfart och om dessa
skiljer sig åt mellan olika inriktningar.
7. I vilken utsträckning används högskolans ordinarie kursutbud för
sjuksköterskans fort- och vidareutbildning?
8. Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
elva s.k. fasta inriktningar 2001. Uppfyller inriktningarna vårdens
behov av specialistsjuksköterskor på kort och på lång sikt?
8 a) Om nej, vad behöver förändras?
8 b) Om ja, inom vilka områden ska det finnas fasta inriktningar?
9. Vilka konsekvenser skulle ett borttagande av de fasta inriktningarna få?
9 a) För vården?
9 b) För lärosätenas planering av specialistsjuksköterskeutbildningen?
10. Universitet och högskolor har sedan 2013 givits möjlighet att
utöver de elva fasta inriktningarna, starta specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning. Syftet med införandet av en
sådan s.k. öppen inriktning var att öka lärosätenas flexibilitet att
starta nya inriktningar i förhållande till vårdens behov.
10 a) Redovisa vilka nya inriktningar som har startats sedan 2013.
10 b) Vilka bedömningar görs inför inrättandet av nya öppna
inriktningar?
11. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa fall
någon form av ersättning annat än studiestöd, t.ex. utbildnings-
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anställning eller studielön, eller följer utbildning i form av uppdragsutbildning. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med
denna ordning?
Frågor om specialistsjuksköterskans yrkesroll i vården
12. Vilka kompetenser är centrala för specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården? Exemplifiera gärna
utifrån utvecklingen inom olika verksamhetsområden.
13. Beskriv hur vårdgivaren kan tillvarata och använda specialistsjuksköterskans kompetens i verksamheten?
14. Ge exempel på åtgärder som universitet och högskolor kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, och för att
öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
15. Ge exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen
kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet
och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
16. Ge exempel på åtgärder som riksdag och regering kan vidta för att
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka
tillgången på specialistsjuksköterskor.
17. Vårdgivaren har ansvar för att vårdverksamheten bemannas med
personal med rätt kompetens så att kraven på god vård uppfylls.
17 a) Bör vårdgivaren även ansvara för tillhandahållandet av fortoch vidareutbildning?
18. På vilka sätt och utifrån vilka underlag identifieras vårdens behov
av specialistsjuksköterskors kompetens?
19. Beskriv hur vårdens behov ligger till grund för vårdgivarens planering och inrättande av tjänster för specialistsjuksköterskor?
20. Beskriv hur introduktionen av nyanställda specialistsjuksköterskor och barnmorskor planeras och genomförs.
21. Vilka är utmaningarna gällande försörjningen av sjuksköterskors
specialistkompetens för framtidens vård?
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22. Ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att stärka kvaliteten i
träningen av studenternas kliniska kompetens och professionella
förhållningssätt.
23. Vissa lärosäten har utbildat s.k. avancerade specialistsjuksköterskor som bland annat innebär ytterligare en nivå av klinisk kompetens. Finns det behov i vården av sådan kompetens?
23 a) Om ja, i vilken omfattning?
23 b) Om nej, varför inte?
Frågor om samverkan
24. Hur sker samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom följande områden:
24 a) Utbildningens innehåll?
24 b) Dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildning inom
respektive inriktning?
24 c) Vårdens framtida behov av specialistutbildade sjuksköterskor?
25. Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen?
26. Finns det ett behov av att formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
26 a) Om ja, i vilken form och inom vilka områden?
27. Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning samverkan sker
gällande utbildning lärosätena sinsemellan.
28. Beskriv vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att stärka samverkan mellan lärosäten och vårdgivare.
29. Beskriv goda exempel på samverkan inom ert verksamhetsområde.
30. Beskriv eventuella hinder för samverkan.
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Frågor om barnmorskeutbildningen
31. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för
barnmorskeexamen?
31 a) Om ja, på vilket sätt?
32. Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de
senaste åren?
33. Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både
på kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete pågår, både vad
gäller struktur och innehåll.
34. Beskriv fördelar och utmaningar med barnmorskeutbildning som
erbjuds på hel- respektive halvfart.
Frågor om röntgensjuksköterskeexamen
35. Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
35 a) Om ja, motivera varför en sådan utbildning behövs.
35 b) Beskriv hur fort- och vidareutbildningen av röntgensjuksköterskor bedrivs idag.
Frågor om studentinflytande
36. Studentkårer vittnar om utmaningar i att engagera studentrepresentanter för att säkerställa medbestämmande i olika beslutande
organ. Hur fungerar studentinflytandet inom specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen?
37. Vilka frågor kring utbildningens kvalitet och utveckling framstår
som mest angelägna för de som studerar till barnmorska eller
specialistsjuksköterska?
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Avslutande frågor
38. Vilka utmaningar står vården inför på kort och på lång sikt?
39. Kan nuvarande examensordning och examensbeskrivningar tillgodose de utmaningar som vården står inför?
Övriga frågor och bilagor
40. Övriga frågor som utredningen behöver uppmärksammas på.
41. Beskrivning av eventuella bilagor som skickas till utredningen.
Samtycke enligt PUL1 och dataskyddsförordningen2
Uppgifterna behövs för att utredningen ska kunna lämna förslag och
göra konsekvensanalyser utifrån ett så bra och välunderbyggt underlag
som möjligt. Uppgifterna kommer endast att användas inom utredningen men kan komma att lämnas ut som allmän handling om någon
begär det.
I samband med att frågorna inkommer till utredningen kommer
de att registreras på myndigheten. För att kunna registrera uppgifterna och följa arkivlagens bestämmelser behöver vi ditt samtycke.
Jag samtycker till att utredningen U 2107:08 behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

1

Personuppgiftslag (1998:204).
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Träder i kraft den 25 maj 2018.
2
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Bilaga 2
Sändlista
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Mälardalens högskola
Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Röda Korsets Högskola
Sveriges förenade studentkårer
Ersta Sköndal Bräcke Högskola Studentkår
Sophiahemmet Högskola Studentkår
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Röda Korsets Högskolas Studentkår
Stockholms läns landsting
Region Uppsala
Landstinget Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Landstinget Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Region Norrbotten
Alvesta kommun
Bengtsfors kommun
Bodens kommun
Borgholms kommun
Falu kommun
Hedemora kommun
Huddinge kommun
Karlstads kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
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Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norbergs kommun
Oskarshamns kommun
Skövde kommun
Stockholms stad
Storumans kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Trelleborgs kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Åmåls kommun
Örnsköldsviks kommun
Österåkers kommun
Kommunal
Svensk förening för röntgensjuksköterskor
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Sveriges Primärvårdsförening
Vision
Vårdförbundet
Vårdförbundet student
Vårdföretagarna
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Sammanställning av inkomna svar
på utredningens frågeformulär

I denna bilaga redovisas en sammanfattning av de inkomna svaren på
utredningens frågeformulär. Totalt har 71 svar inkommit. Det finns
därför inte utrymme att i detta betänkande redovisa alla svar i sin
helhet. Utredningen har därför valt att redovisa en sammanfattning
över svaren för respektive fråga i formuläret. Syftet med sammanställningen är att ge läsaren möjlighet att på ett övergripande sätt ta
del av de många åsiktsströmningar som finns inom ramen för utredningens uppdrag.
1. Har specialistsjuksköterskeutbildningen lokalt vid lärosätet
genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de senaste åren?
1. a) Om ja, beskriv på vilket sätt och inom vilken/vilka inriktningar.
Sammanfattning: De flesta lärosäten har gjort vissa förändringar av
innehåll och utbildningsupplägg under de senaste åren. Det handlar
bland annat om omstruktureringar av programmen, att nya kurser
inrättats och att kursplaner har reviderats. Bakgrunden till ändringarna är flera men handlar framför allt om kvalitetssäkring och digitalisering (distansutbildning). Även andra ändringar har gjorts så
som anpassning av utbildningen till vårdens omställning mot nära
vård och behov av vissa specialistkompetenser. Dessutom har ett
ökat fokus lagts på interprofessionellt lärande samt mer klinisk träning inom ramen för bland annat verksamhet vid klinisk träningscentrum och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU).
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2. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen
för specialistsjuksköterskeexamen?
Sammanfattning: Flera representanter för sjukvårdshuvudmännen, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting och Vårdföretagarna, anser att den teoretiska delen av utbildningen är för
omfattande och att mer fokus bör ligga på studentens kliniska
färdigheter. Dessutom framhålls generellt att utbildningen inte
motsvarar vårdens behov. Flertalet lärosäten önskar fler specifika
och tydliga examensmål per inriktning. Flera universitet och professionsföreningar önskar dessutom fler inriktningar.

3. Redogör för pågående utvecklingsinsatser av specialistsjuksköterskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett
sådant arbete pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
Sammanfattning: De flesta lärosäten anger att utbildningarna
ses över fortlöpande och utvecklas i enlighet med ny forskning
och vårdens behov. Ett antal lärosäten har ställt om campusutbildning till distansutbildning. Sjukvårdshuvudmän och arbetsgivarorganisationer lyfter att de fört diskussion och samtal kring
utbildningens innehåll med lärosätena.

4. Vissa lärosäten ställer krav på arbetslivserfarenhet för tillträde
till specialistsjuksköterskeutbildningen. Vilka är för- och nackdelar med en sådan ordning?
Sammanfattning: Majoriteten av de svarande organisationerna
ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen och en stor andel anser att
krav på arbetslivserfarenhet är helt nödvändigt. Det råder stor
samstämmighet bland lärosäten och huvudmän om för- och nackdelarna med denna ordning. De vanligast nämnda fördelarna med
krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistutbildningen
är att studenten kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre
sätt. Enligt flera lärosäten är arbetslivserfarenhet helt nödvändigt
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för att studenten ska kunna genomföra utbildningen. Flera vårdgivare och lärosäten lyfter att arbetslivserfarenheten gör att studenten i högre grad väljer rätt inriktning utifrån den specialinriktning som passar dem. Flera svarande organisationer
uttrycker också att tidigare arbetslivserfarenhet gör att studenterna kan arbeta självständigt i högre grad och är tryggare i sin roll
efter avklarad utbildning. Som nackdelar med krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildning,
nämns minskat antal sökande, att vissa kunskaper ibland tas för
givna, studenterna kan även ha svårt att tillskansa sig ny kunskap
och uppleva att utbildningen inte är verklighetsförankrad.

5. Specialistsjuksköterskeutbildning erbjuds i vissa fall i form av
distansutbildning. Beskriv översiktligt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär jämfört med campusförlagd utbildning.
Sammanfattning: De allra flesta svarande organisationer förhåller sig positiva till distansutbildning och det råder relativt stor
samstämmighet kring vilka möjligheter och utmaningar som
distansutbildning innebär. Den geografiska obundenheten och
flexibiliteten i termer av tid, är de möjligheter som lyfts fram mest
frekvent. Den geografiska obundenheten möjliggör att fler kan
studera och i förlängningen att fler kommuner i Sverige får tillgång till specialistkompetens är faktorer som framhålls. Flera
lärosäten lyfter att distansutbildning är, eller har potential att vara
mer resurseffektivt. Klinisk träning och vissa examinationsmoment är dock svårt att genomföra digitalt och kräver därför obligatoriska träffar. Flera lärosäten lyfter att distansutbildning innebär en pedagogisk utmaning och kräver mycket planering. Ett
flertal lärosäten anger att genomströmningen är lägre på distansutbildning och förklarar detta genom sämre studiesocial miljö
och att många studenter arbetar parallellt, vilket stjäl fokus från
studierna.
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6. Beskriv fördelar och utmaningar med specialistsjuksköterskeutbildning som erbjuds på hel- respektive halvfart och om dessa
skiljer sig åt mellan olika inriktningar.
Sammanfattning: De svarande organisationerna är i princip
överens om för- och nackdelar med hel- respektive halvfartsstudier. Halvfartsstudier underlättar framför allt för arbetsgivaren att undvara personal för specialistutbildning, vilket innebär
att fler sjuksköterskor får möjlighet att specialistutbilda sig.
Arbete parallellt, ofta i kombination med någon form av utbildningsanställning eller annan form av ekonomisk ersättning, lyfts
som fördelaktigt för studenten. Samtidigt är det flera svarande
organisationer, företrädelsevis lärosäten, som lyfter att studenter
som kombinerar arbete och studier ofta har ett sammantaget
åtagande som är mer än heltid. Konsekvenserna av att kombinera
studier och arbete är sämre fokus på studierna och sämre genomströmning. Flera svarande organisationer, bland annat Vårdförbundet och Sophiahemmets högskola betonar att studier på
halvfart även innebär att studenten kan använda sina teoretiska
kunskaper direkt i verksamheten eftersom de arbetar parallellt
med studierna, samtidigt som de får klinisk träning. Inriktningar
som anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård lyfts
som exempel på utbildningar som inte är optimala för halvfartsstudier eftersom det inte går att kombinera jobb inom området
parallellt med studierna.

7. I vilken utsträckning används högskolans ordinarie kursutbud
för sjuksköterskans fortbildning och vidareutbildning?
Sammanfattning: Huruvida lärosätena erbjuder fristående kurser varierar. Det finns lärosäten som erbjuder alla programkurser
som fristående kurser och det finns lärosäten som inte erbjuder
några fristående kurser alls. Anledningen till att fristående kurser
inte ges är företrädelsevis resursbegränsningar, det vill säga att det
är för få sökande. I vilken grad sjukvårdshuvudmännen nyttjar
fristående kurser varierar också. Det finns ett flertal svarande
organisationer som efterfrågar specifika kurser av olika slag.
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8. Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen
med elva så kallade fasta inriktningar 2001. Uppfyller inriktningarna vårdens behov av specialistsjuksköterskor på kort och
på lång sikt?
8 a) Om nej, vad behöver förändras?
8 b) Om ja, inom vilka områden ska det finnas fasta inriktningar?
Sammanfattning: Ungefär en tredjedel av de tillfrågade organisationerna efterfrågar en mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning. Många av dessa önskar en ordning där studenten först läser
ett basblock som är gemensamt för flera eller alla specialistsjuksköterskeinriktningar, för att sedan ha möjlighet att välja fristående kurser som anpassas utifrån vårdgivarens behov. Flera andra
svarande organisationer diskuterar i termer av inriktningar med
möjlighet att profilera sig.
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade organisationerna önskar
fler inriktningar. Detta innebär att de både efterfrågar tillägg av
utbildningar och inriktningar som inte finns, och uppdelningar av
utbildningar som finns, exempelvis medicin, som anses för bred.
Vissa avnämare ställer sig bakom de befintliga elva fasta inriktningarna med tillägg. En grupp svarande organisationer uttrycker
en tydlig önskan om att endast anestesisjukvård, intensivvård och
operationssjukvård ska utgöra fasta inriktningar. Ungefär en
femtedel uttrycker explicit att det är viktigt att behålla de fasta
inriktningarna. Det finns följaktligen en majoritet som är emot
ett totalt borttagande av fasta inriktningar. Det finns inget tydligt
mönster i vilken typ av svarande organisation som förespråkar
fasta inriktningar eller motsatsen.
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9. Universitet och högskolor har sedan 2013 givits möjlighet att
utöver de elva fasta inriktningarna, starta specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning. Syftet med införandet av
en sådan så kallad öppen inriktning var att öka lärosätenas flexibilitet att starta nya inriktningar i förhållande till vårdens
behov.
9 a) Redovisa vilka nya inriktningar som har startats sedan 2013.
9 b) Vilka bedömningar görs inför inrättandet av nya öppna
inriktningar?
Sammanfattning: Flertalet svarande organisationer har inrättat,
eller planerar att inrätta nya inriktningar. De lärosäten som anger
att de inte inrättat nya inriktningar uppger framför allt resursbrist
som hinder. Denna fråga har emellertid ett relativt stort svarsbortfall.

10. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa
fall någon form av ersättning annat än studiestöd, till exempel
utbildningsanställning eller studielön, eller följer utbildning i
form av uppdragsutbildning. Vilka är fördelarna respektive
nackdelarna med denna ordning?
Sammanfattning: De allra flesta svarande organisationer är i princip samstämmiga beträffande för- och nackdelarna med någon
form av ekonomisk ersättning till specialistsjuksköterskestudenter. Fördelar som lyfts är att det underlättar för studenter och att
fler får möjlighet att specialistutbilda sig, vilket även anges bidra
till ett högre söktryck. Flertalet organisationer, framför allt vårdgivare, lyfter att studielön är viktigt för deras attraktivitet som
arbetsgivare, samt för att säkerställa rekryteringsbehovet av specialister. Arbetslivserfarenhet under studietiden anges som positivt. En övervägande majoritet av svarande sjukvårdshuvudmän
erbjuder någon form av ekonomisk ersättning för specialistsjuksköterskestudenter. Nackdelar som lyfts är osäkerheten för
arbetsgivaren eftersom vederbörande inte kan säkerställa att
medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen efter avklarad utbildning. Andra lyfter att studielön binder studenten till betalande
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arbetsplats. Genom att erbjuda studenterna ekonomisk ersättning har även vårdgivare större möjlighet att styra vilka inriktningar som studenterna ska läsa.

11. Vilka kompetenser är centrala för specialistsjuksköterskans
framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården? Exemplifiera
gärna utifrån utvecklingen inom olika verksamhetsområden.
Sammanfattning: Det finns en övervägande samstämmighet bland
de svarande organisationerna om vilka kompetenser som är centrala
för specialistsjuksköterskan framtida yrkesroll. De vanligaste kompetenserna som lyfts är de sex kärnkompetenserna, ledarkomptens,
pedagogisk kompetens (rådgivning), hälsofrämjande arbete och att
kunna initiera egenvård. Vidare lyfts vikten av kunskap om hållbar
utveckling, en mångkulturell population och e-hälsa. Många svarande organisationer lyfter även vikten av att kunna göra självständiga bedömningar, fördjupade kliniska färdigheter och medicinska
kunskaper. Vikten av specialistkompetens framhålls som viktig
inom ett flertal område.

12. Beskriv hur vårdgivaren kan tillvarata och använda
specialistsjuksköterskans kompetens i verksamheten?
Sammanfattning: Även i denna fråga tycks det råda relativt stor
samstämmighet om vad vårdgivarna anser sig behöva göra för att
tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens. Det syns dock
inget mönster i samstämmighet som förenar respektive grupp vad
gäller specifika synpunkter. Att tydliggöra arbetsuppgifter, utöka
specialistsjuksköterskans ansvar, inrätta speciella specialistanställningar, kompetensstegar och tydliggöra karriärvägar är de åtgärder
som framhålls av flest avnämare. Ett flertal organisationer lyfter
att specialistsjuksköterskor måste få större ansvar för förbättringsarbete och utveckling av vården. Andra poängterar att
arbetsgivaren för vissa inriktningar uppställer krav på specialistsjuksköterskeexamen för att arbeta inom specialistområdet,
exempelvis inom anestesisjukvård, intensivvård och operations-
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sjukvård. Ett fåtal organisationer efterfrågar krav på specialistsjuksköterskeutbildning för arbete i samtliga specialistområden i
den kliniska verksamheten.
Om du behöver fler stycken i ramen, ska du använda formatmallen ”Brödtext med indrag ram”. Om ett stycke behöver börja
med fetstil, skriver du det i början av stycket och gör den texten
fet. Ersätt denna text med den text som du vill ha.

13. Ge exempel på åtgärder som universitet och högskolor kan
vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, och
för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, flertalet kommuner och landsting samt ett
fåtal lärosäten, anser att utbildningen i högre grad bör anpassas till
behoven i den kliniska verksamheten. Flera svarande organisationer
lyfter vikten av ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnaren
och vården. En stor andel av sjukvårdshuvudmännen framhåller att
ökad flexibilitet i form av främst distansutbildning skulle ha en
positiv effekt för tillgången på sjuksköterskor. Flertalet lärosäten
betonar vikten av att utbildningen håller hög kvalitet och ökad andel
forskning både inom utbildningen och inom ramen för en anställning för att öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet. Flera lärosäten
lyfter även vikten av marknadsföring av specialistutbildningen.

14. Ge exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer är överens om att det krävs differentierade arbetsuppgifter, ökat ansvar,
tydliga karriärvägar samt kompetensstegar och höjd lön för att
höja specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Flera lyfter även
vikten av god arbetsmiljö. Ytterligare en stor andel framhåller
vikten av utbildningsanställning.
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15. Ge exempel på åtgärder som riksdag och regering kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att
öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna lyfter att högre löner
för specialistsjuksköterskor är en åtgärd som riksdag och regering
bör vidta. Sveriges Kommuner och Landsting och vissa kommuner
framhåller även vikten av att säkerställa att kommunerna, och inte
bara landstingen, skulle få ta del av sådana medel. Ett annat återkommande förslag är att det bör ställas krav på att vårdgivarna ska
ge betald utbildning eller utbildningsanställning till sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Det är även flera organisationer
som lyfter att riksdag och regering ska fortsätta att se till att staten utvärderar och kvalitetssäkrar utbildningen. Flera lärosäten
efterfrågar statligt stöd för olönsamma utbildningsprogram. En
mindre andel organisationer efterfrågar en nationell samordning
och fördelning av utbildningsplatser i landet. Ett par lärosäten
efterfrågar översyn och revidering av examensmålen och höjda
anslag.

16. Vårdgivaren har ansvar för att vårdverksamheten bemannas
med personal med rätt kompetens så att kraven på god vård
uppfylls.
16 a) Bör vårdgivaren även ansvara för tillhandahållandet av
fort- och vidareutbildning?
Sammanfattning: Flera organisationer framför att det varit svårt
att tolka vad frågan betyder. Utredningen bedömer av svaren i
fråga att de avnämare som svarat ja på frågan i första hand avser
intern fortbildning och inte högskoleutbildning. Det är viktigt att
särskilja, eller åtminstone begreppsligt beakta, skillnaden mellan
fortbildning och vidareutbildning och en specialistsjuksköterskeutbildning som är en yrkesexamen på avancerad nivå. En majoritet av avnämarna uttrycker att de inte anser att vårdgivaren bör
ansvara för sjuksköterskors specialistutbildning. Däremot anser
ett flertal avnämare att vårdgivaren skall tillhanda fortbildning i
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form av exempelvis konferenser och internutbildningar. Ett flertal avnämare lyfter att vårdgivaren bör ha ansvar för att möjliggöra för personalen att fortbilda och specialistutbilda sig vid
högskola och universitet.

17. På vilka sätt och utifrån vilka underlag identifieras vårdens
behov av specialistsjuksköterskors kompetens?
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna anger att vårdens behov av specialistsjuksköterskekompetens identifieras genom prognoser och beräkningar av pensionsavgångar och personalomsättning
samt rapporter och forskning. Andra typer av frekvent förekommande svar handlar om lagar, nationella styrdokument, demografisk
utveckling, samverkan och att identifiera nya kompetensbehov.

18. Beskriv hur vårdens behov ligger till grund för vårdgivarens
planering och inrättande av tjänster för specialistsjuksköterskor?
Sammanfattning: Utifrån en bedömning av svarens karaktär så
tycks det föreligga tolkningsskillnader beträffande vad frågan
avser. Svaren på frågan liknar svaren på fråga 18, det vill säga svar
om att identifiera vårdens behov genom kompetensförsörjningsplaner, pensionsavgångar och prognoser. Det förekommer också
svar i termer av inrättandet av specifika anställningar. Även här
lyfts omvärldsfaktorernas betydelse (teknisk och demografisk
utveckling, etc.) för inrättandet av specifika anställningar.

19. Beskriv hur introduktionen av nyanställda specialistsjuksköterskor och barnmorskor planeras och genomförs.
Sammanfattning: Flera svarande organisationer lyfter att det
finns stora regionala och lokala skillnader i hur introduktionen
genomförs. Längden och omfattningen på introduktionen varierar. Mentorer, bredvidgång, utvecklingssamtal och introduktionsplaner är vanligt förekommande. Flera avnämare uppger att
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introduktionen är samma för alla som börjar i verksamheten oavsett specialistområde. Samtidigt uppger flera avnämare att deras
introduktioner är skräddarsydda. Flera organisationer lyfter att
introduktionens kvalitet är avhängigt personalresurser.

20. Vilka är utmaningarna gällande försörjningen av sjuksköterskors specialistkompetens för framtidens vård?
Sammanfattning: I denna fråga är de svarande organisationerna i
hög grad samstämmiga. I princip samtliga organisationer lyfter
kompetensförsörjningen som en stor nutida och framtida utmaning. Avnämarna lyfter vikten av att öka attraktiviteten för yrket
och få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Mer specifikt
framhålls frågor om lön och arbetsmiljö som viktiga faktorer för
försörjningen av sjuksköterskor med specialistkompetens.

21. Ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att stärka kvaliteten i träningen av studenternas kliniska kompetens och professionella förhållningssätt.
Sammanfattning: Det mest förekommande åtgärderna som lyfts
för att stärka kvaliteten i träningen av studenternas kliniska
kompetens och professionella förhållningssätt är betydelsen av
kliniska träningscenter och kompententa handledare i verksamheterna. Vidare lyfts även åtgärder kring VFU, simuleringsövningar och nya pedagogiska modeller.

22. Vissa lärosäten har utbildat så kallade avancerade specialistsjuksköterskor som bland annat innebär ytterligare en nivå av
klinisk kompetens. Finns det behov i vården av sådan
kompetens?
22 a) Om ja, i vilken omfattning?
22 b) Om nej, varför inte?
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Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
bedömer att det finns ett behov av avancerade specialistsjuksköterskor. Detta gäller både vårdgivare och lärosäten. Den
främsta anledningen till organisationernas bedömning är vårdens
utveckling och ökade komplexitet. Flera organisationer bedömer
att avancerade specialistsjuksköterskor kan ha en roll i den personcentrerade vården i hemmet, speciellt i glesbygd (kommun
och primärvård). Avnämarnas bedömning av behovets omfattning i volym varierar, en majoritet bedömer dock att behovet är
ganska litet.

23. Hur sker samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom
följande områden:
23 a) Utbildningens innehåll?
23 b) Dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildning inom
respektive inriktning?
23 c) Vårdens framtida behov av specialistutbildade sjuksköterskor?
Sammanfattning: Samverkan förekommer mer eller mindre formaliserat, och varierar i omfattning på den regionala nivån. Samverkan sker till exempel i dialoger genom olika råd och samarbetsoch ledningsgrupper. Flera vårdgivare uttrycker att det är svårt
att påverka utbildningens innehåll på grund av examensmålens utformning. Utbildningens dimensionering uppges vara beroende
av tillgången på VFU-platser. Flera organisationer uppger att det
sluts avtal om regleringen av VFU. Ett par kommuner, däribland
Hedemora kommun, uppger att de ser sig förbisedda i samverkansprocessen på grund av att landsting och regioner premieras i
för stor utsträckning.
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24. Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i planeringen av den verksamhetsförlagda delen
av utbildningen?
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna lyfter att roller i
planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
regleras i VFU-avtal. Den vanligaste ordningen är att vårdgivaren
identifierar och tillhandahåller ett antal VFU-platser samt handledare, medan lärosätet planerar och genomför utbildning.

25. Finns det ett behov av att formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
25 a) Om ja, i vilken form och inom vilka områden?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
bedömer att det finns behov av en formaliserad samverkan på
nationell nivå. Anledningen till detta är att garantera likvärdiga
utbildningar och tillgång på utbildningar i hela landet, speciellt
utbildningar med lägre söktryck som inte bär sina egna kostnader.

26. Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning samverkan
sker gällande utbildning lärosätena sinsemellan.
Sammanfattning: Samverkan sker på olika nivåer, dels på lärosätesnivå, dels på programnivå och per inriktning. Samverkan
sker ofta i form av olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten mellan lärosäten som ligger i varandras geografiska närhet
som har ett mer institutionaliserat samarbete, exempelvis Lärosäten Syd.
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27. Beskriv vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att stärka
samverkan mellan lärosäten och vårdgivare.
Sammanfattning: Flera organisationer lyfter vikten av regelbunden samverkan, andra lyfter vikten av ett gott samarbete kring
VFU och välutbildade handledare. Ytterligare andra avnämare
uppger att samverkan skulle kunna bli starkare genom ett ökat
antal förenade anställningar.

28. Beskriv goda exempel på samverkan inom ert verksamhetsområde.
Sammanfattning: Nedan följer en beskrivning av Mittuniversitetets samverkan i norra regionen. Förutom lokal samverkan
finns i norra regionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten
och Norrbotten) samverkan på flera nivåer. Det finns ett FUIråd (forskning, utveckling och innovation) där FoU-chefer och
VFU-ansvariga från landstingen träffar omvårdnadschefer och
professorer från lärosätena. I FUI-rådet diskuteras och beslutas
om övergripande frågor av gemensamt intresse. I arbetsgruppen
för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) träffas VFU-samordnare från landstingen och programansvariga från lärosätena för
diskussioner av mer praktisk karaktär. Gruppen planerade och
genomförde en VIL-konferens 2017 som samlade drygt 200 handledare, lärare, vårdutvecklare och chefer. Planering för 2019 års
konferens har startat.

29. Beskriv eventuella hinder för samverkan.
Sammanfattning: De absolut vanligaste hindren för samverkan
anges vara tids- och resursbrist. Brist på förståelse för varandras
uppdrag och kulturskillnader mellan högskola och vårdgivare
lyfts också som hinder.
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30. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för
nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen?
30 a) Om ja, på vilket sätt?
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer anser att
behovet av åtgärder inte är genomförbara inom ramen för nuvarande barnmorskeexamen. Det uppges vara stor efterfrågan på
en översyn och revidering av examensmålen bland olika avnämare.
De flesta lyfter fram att utbildningen är för komprimerad och att
det är problematiskt att studenterna inte har tillräckliga (i princip
inga) förkunskaper inom huvudområdet reproduktiv, perinatal
och sexuell hälsa när de påbörjar barnmorskeutbildningen.

31. Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått
förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under
de senaste åren?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
uppger att barnmorskeutbildningen genomgått någon form av
förändring. Dessa förändringar handlar framför allt om omstrukturering av kurser. Svarsbortfallet är dock stort.

32. Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete
pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
Sammanfattning: Flera svarande organisationer lyfter vikten av
att barnmorskeutbildningen i ökad utsträckning än i dag följer
utvecklingen i internationell forskning. Andra aspekter som lyfts
är behov av fördjupad kunskap inom huvudområdet och av att
öka professionens attraktivitet. Samstämmigheten är stor bland
avnämarna om att barnmorskeutbildningen behöver utredas i
särskild ordning.
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33. Beskriv fördelar och utmaningar med barnmorskeutbildning
som erbjuds på hel- respektive halvfart.
Sammanfattning: Det finns inget lärosäte som erbjuder barnmorskeutbildningen på halvfart. Skäl som anges är att utbildningen skulle ta lång tid och att studenterna inte kan vara verksamma inom området parallellt med studierna.

34. Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
34 a) Om ja, motivera varför en sådan utbildning behövs.
34 b) Beskriv hur fortbildning och vidareutbildningen av röntgensjuksköterskor bedrivs idag.
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer anser att
det finns ett behov av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen. I korthet är skälen till detta en snabb teknisk utveckling som ställer höga krav på tekniskt kunnande och förmåga att
konsumera forskning. Fortbildning och vidareutbildning sker
både på universitet och högskolor i form av fristående kurser,
utbildning som leder till magisterexamen, och genom internutbildningar i verksamheterna. Internutbildningar kan också ges
av tillverkare och leverantörer av bild- och funktionsutrustning.

35. Studentkårer vittnar om utmaningar i att engagera studentrepresentanter för att säkerställa medbestämmande i olika beslutande organ. Hur fungerar studentinflytandet inom
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
uppger att det finns svårigheter att rekrytera och engagera studenter från specialistsjuksköterskeutbildningarna. Den främsta
formen för studentinflytande är genom kurs- och utbildningsutvärderingar och programråd.
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36. Vilka frågor kring utbildningens kvalitet och utveckling
framstår som mest angelägna för de som studerar till
barnmorska eller specialistsjuksköterska?
Sammanfattning: Studenterna efterfrågar en utbildning av hög
kvalitet som motsvarar vårdens krav och behov. Vidare efterfrågas
tillgång på VFU-platser och kompetenta kliniska handledare. Flera
organisationer svarar att studenterna på barnmorskeprogrammet
framför att utbildningen är allt för komprimerad.

37. Vilka utmaningar står vården inför på kort och på lång sikt?
Sammanfattning: En majoritet av organisationerna uppger att
kompetensförsörjningen är en stor utmaning i vården. Flera
organisationer ger förslag på åtgärder för att höja professionens
attraktivitet i relation till kompetensförsörjningen. En stor andel
av de svarande organisationerna uppger även att vårdens utveckling i sig utgör en stor utmaning, både gällande omställning till
personcentrerad vård i hemmet och den snabba tekniska utvecklingen som möjliggör allt mer avancerade behandlingsmetoder.

38. Kan nuvarande examensbeskrivningar tillgodose de utmaningar som vården står inför?
Sammanfattning: En stor majoritet avnämare uppger att nuvarande examensbeskrivningar inte kan tillgodose de utmaningar
som vården står inför. En betydande andel svarar dock att utmaningarna kan tillgodoses inom ramen för nuvarande utbildning. De
avnämare som endast syftar på barnmorskeutbildningen anser
dock att examensbeskrivningen bör revideras.
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39. Övriga frågor som utredningen behöver uppmärksammas på.
Sammanfattning: Även i denna fråga anges behov av en längre
barnmorskeutbildning. Flera kommuner lyfter vikten av att högskoleutbildningen förser sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med den kunskap och kompetens som krävs för kommunal
vård. Vårdprofessionens status och utbildningens vetenskapliga
kvalitet är andra områden där förbättringar krävs, som lyfts av
flertalet avnämare.
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Avancerad specialistsjukskö terska (Nurse Practitioner)
inom kirurgisk vå rd
Uppdragsbeskrivning
Personlig delegering och individuell arbetsbeskrivning
Avancerad specialistsjuksköterska
VO Kirurgi
Namn:
Personnummer:
Gäller för perioden:
Yrkesroll: Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner)
Behörighetsprofil i Cosmic: Avancerad specialistsjuksköterska
Verksamhetsområde kirurgi
Personlig delegering avser följande områden som specificeras nedan
I.
Provtagning/undersökning
II.
Dokumentation
III.
Ordination av läkemedel.
IV.
Specifika färdigheter
I.
Provtagning och undersökning
 Ordinera prover
 Skriva, signera och skicka röntgenremisser
 Skriva konsultremisser
 Vidimera svar ovan
II.
Dokumentation
 Inskrivning och utskrivningsanteckningar
 Skriva daganteckning
 Prator – skriva ’Vårdplanering’ avseende läkardelen
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III.
Ordination av läkemedel
 Får bekräfta ordinarie läkemedel vid inskrivning i Cosmic


Får ändra ordination i läkemedelslista efter behandlingsförslag från läkare (ex läkare
vid VO Kirurgi eller externa läkarkonsulter på AS).



Får göra tillfälligt uppehåll (kryssa) i läkemedelslistan



Får ordinera följande:
Infusioner och blodprodukter
Inf Glucos, Ringeracetat, Nacl
Tillsatser till infusioner (Na, K)
TPN + tillsatser
Ekonc
Plasma
Trombosprofylax
Preop trombosprofylax enligt rutin/PM
Antibiotikaprofylax
Preop antibiotikaprofylax enligt rutin/PM
Smärtbehandling
Smärtlindring postop enligt rutin/PM
Smärtlindring inför PTC/ERCP
EDA behandling enl rutin/PM
PCA behandling enl rutin/PM
Specifika läkemedel
Inj. Insulin (enl. PM)
Inj. Tazocin
Inj. Tienam
T/Inj Furix
T/Inj. Nexium
Inj Behepan (ÖGI)
Inj Konakion (ÖGI)
Inj. Cyklokapron
K. Looperamid
T. Emgesan (ERAS)
T. Primperan (ERAS)
T. Ipren (ERAS)
T. Creon
T. Omeprazol
Mixt Laxoboral
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Mixt. Paraffin (proktologi)
Mixt Laktulos
Pulver Movicol
Suspension Mycostatin
Inh Combivent
T/Inh Acetylcystein
Oral lösn. Kajos 33mg
T. Kaleorid
Kapsel Natriumklorid 500mg
Pulver Inolaxol
Inj. Neostigmin 2,5 mg/ml
IV.
Generella färdigheter:
- Ta artärgas
- Dragning av pigtaildrän
- Piccline hantering, fördjupade kunskaper
Specifika färdigheter:
�
Thoraxdrän
�
�udsuturer
�
Prokto/rektoskopier

Övrigt:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum:
_________________________
Verksamhetschef
Verksamhetsområde kirurgi
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn i en
digitaliserad värld. Fi.
2. Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. En strategisk agenda
för internationalisering. U.
4. Framtidens biobanker. S.
5. Vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet. S.
6. Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. Ju.
7. Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. Fö.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2018. Beslut under osäkerhet. M.
9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.
10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.
11. Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. U.
12. Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. A.
13. Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? Fi.
14. Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.
15. Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. M.
16. Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. N.
17. Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. U.

18. Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. Ku.
19. Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. U.
20. Gräsrotsfinansiering. Fi.
21. Flexibel rehabilitering. A.
22. Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. A.
23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.
24. Tid för utveckling. A.
25. Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. Fi.
26. Några frågor i skyddslagstiftningen.
Fö.
27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.
28. En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. Ju.
29. Validering i högskolan – för
tillgodoräknande och livslångt
lärande. U.
30. Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. Ju.
31. En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. Fö.
32. Ju förr desto bättre – vägar till en
förebyggande socialtjänst. S.
33. Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. Ju.
34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.
35. Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar. N.
36. Rätt att forska. Långsiktig reglering
av forskningsdatabaser. U.
37. Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. S.

38. Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. Fi.

57. Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

39. God och nära vård.
En primärvårdsreform. S.

58. Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. N.

40. Vissa fredspliktsfrågor. A.
41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
U.

59. Statens gruvliga risker. M.
60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. Ju.

43. Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. Fi.

62. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. Ju.

44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.

63. Behandlingen av personuppgifter
vid Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. Fö.

45. Behandling av personuppgifter vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
A.
46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. N.
47. Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. Fi.
48. En lärande tillsyn. Statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling
i vård, skola och omsorg. Fi.
49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.
50. Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.
51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.

64. Utökad tillsyn
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.
65. Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism. Ju.
66. Ett mer konkurrenskraftigt system
för stöd vid korttidsarbete. Fi.
67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.
68. Nya regler om faderskap
och föräldraskap. Ju.
69. Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet. Ju.
70. En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. S.
71. En andra och en annan chans
– ett komvux i tiden. U.
72. Expertgruppen för digitala
investeringar. Slutrapport. Fi.
73. Studiemedel för effektiva studier. U.

52. Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. S.

74. Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting. Fi.

53. Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S.

75. Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör
samt kränkningsersättning. Ju.

54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Ju.

76. Mindre aktörer i energilandskapet
– förslag med effekt. M

55. Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning. S.

77. Framtidens specialistsjuksköterska
– ny roll, nya möjligheter. U.

56. Bättre kommunikation för fler
investeringar. UD.
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Tid för utveckling. [24]
Vissa fredspliktsfrågor. [40]
Behandling av personuppgifter vid
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[45]
Finansdepartementet
Ett reklamlandskap i förändring
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Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]
Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? [13]
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
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Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
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mellan Sverige och Finland. [31]
Behandlingen av personuppgifter vid
Försvarsmakten och Försvarets
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Justitiedepartementet

Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]
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Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. [38]
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grovt varumärkesbrott. [6]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]
Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. [43]
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– för snabba, säkra och effektiva
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i Romstadgan. [33]
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Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. [61]
Kamerabevakning i brottsbekämpningen
– ett enklare förfarande. [62]
Utökad tillsyn över
fastighetsmäklarbranschen. [64]
Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism. [65]

En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. [46]
Resurseffektiv användning av
byggmaterial. [51]
Särskilda persontransporter
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Nya regler om faderskap
och föräldraskap. [68]

Socialdepartementet
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Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör
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Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]

Kulturdepartementet

Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. [37]

Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50]
Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. [57]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]
Vägar till hållbara vattentjänster. [34]
Statens gruvliga risker. [59]
Mindre aktörer i energilandskapet
– förslag med effekt. [76]
Näringsdepartementet
Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
[35]

Framtidens biobanker. [4]

God och nära vård. En primärvårdsreform.
[39]
Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. [52]
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. [53]
Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning.
[55]
En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. [70]
Utbildningsdepartementet
En strategisk agenda
för internationalisering. [3]
Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]
Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. [17]
Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. [19]
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Rätt att forska. Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. [36]
Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
[41]
En andra och en annan chans
– ett komvux i tiden. [71]
Studiemedel för effektiva studier. [73]
Framtidens specialistsjuksköterska
– ny roll, nya möjligheter. [77]
Utrikesdepartementet
Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
Bättre kommunikation för fler
investeringar. [56]
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vara lika uppbyggt över hela landet. Det är också viktigt att fastställa hur uppföljning och rapporteringen till den centrala myndigheten, Livsmedelverket, ska
fungerar om anmälningarna är befogade.
Förslaget med anonyma inköp ser vi som en modernisering av tillsynen så som
handel med livsmedel sker idag. För att vid behov kunna säkerställa att livsmedlen är säkra så kan anonyma inköp vara en del av kontrollmetodiken som
kan användas i tillsynen.
Bakgrund
Sverige har idag en gällande kontrollförordning som reglerar hur kontrollen i
landet ska säkerställas för foder och livsmedelsföretagare, (EU-förordning
882/2006). Den kommer att bytas ut till en ny kontrollförordning, (EU) nr
2017/625. Den har fastslagits av Europaparlamenten och kommer att träder i
kraft i december 2019. Den kommer att reglera hur den offentliga kontrollen i
landet ska organiseras, finansieras och genomföras.
Kalmar kommun har fått en remiss från Regeringskansliet för yttrande,( ”En
anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning.”) Promemorian beskriver hur den nya kontrollförordningen
bör anpassas till svensk lagstiftning då det tillkommit fler områden där kontrollförordningen ska tillämpas.
Den nya kontrollförordningen utökas med lagstiftningen rörande genetiskt
modifierade organismer, animaliska biprodukter, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, användande av växtskyddsmedel, ekologisk produkter samt skyddande geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.
Vissa delar skiljer sig inte mycket från den nuvarande kontrollförordningen och
det är endast vissa förändringar som kommer att beröra kommunens offentliga
livsmedelskontroll.
Vi har därför valt att yttra oss i de delar som vi bedömer är väsentliga förändringar för oss.
Synpunkter
Finansiering
En förändring av hur den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsverksamheterna föreslås. I stället för förskottsbetalning av årsavgifterna för de offentliga kontrollerna som det är nu föreslås efterdebitering vid varje kontrollbesök.
Idag görs en riskklassning av varje verksamhet vid registreringen av
livsmedelsföretaget. Utifrån klassningens beräknas en lämplig årlig
kontrolltid ut för respektive livsmedelsverksamhet.
I det nya förslaget förordas att kontrollavgiften tas ut efter varje kontrollbesök. Anledningen till förändringen anges vara att det har varit
otydligt för företagen att man förbetalt den årligakontrollavgiften och
att kontrollbesöket kommer senare.
Det är i dagsläget svårt att få en klar bild om förändringen från fördebitering
till efterdebitering kan bli mer förståeligt för livsmedelsföretagen.
På Livsmedelverket arbetar man på att ta fram ett nytt riskklassningssystem
och förhoppningsvis kan man utveckla ett enklare och tydligare system.
En svårighet med debitering efter kontroll är att få förståelse för att
den faktiska fakturerade kontrolltiden inkluderar både förarbete, kontrolltid på plats samt administrativt efterarbete. Det kan vara en otyd-
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lighet för verksamhetsägaren och det kan också bli pedagogiska problem i samband med faktureringen. Risk finns att man får en ökad tid
för att informera vid varje faktureringen.
Många företag har flera kontrollbesök på ett år och därmed blir det flera faktureringstillfällen enligt förslaget. Detta skulle generera fler faktureringar och mer
administrativt arbete för kommunen.
Information kommer också att krävas för att förklara att företagen har
en fast årlig kontrolltid som ska tas ut för att man ska kunna gå igenom samtliga lagstiftningsområden som berör verksamheten.
Får man ett enkelt och lättförståeligt debiteringssystem så ser vi dock
inget hinder i att debitera för kontrollerna efter att själva kontrollbesöket är gjord.
Finansieringen av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan skiljer
sig åt. Idag finansieras det mesta av den ordinarie kontrollen av avgifter för verksamhetsutövaren medan det för företag inom primärproduktionens kontroll finansieras av allmänna medel. Kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar är delvis finansierade med allmänna
medel.
Den skillnaden på finansiering anser vi bör ses över för att få en likvärdighet i kostnaderna oavsett vilken form av livsmedelsföretagare
man är i matkedjan.
Rapportering av överträdelse
Enligt nya förordningen ska varje kommunal myndighet ha ett system
för att ta emot anmälningar av misstänkta överträdelse av kontrollförordningen. En form av visselblåsarsystem.
Ett rapporteringssystem föreslås därför finnas på alla kontrollmyndigheter där man ska kunna anmäla oegentligheter i kontrollen. Det ska
kunna ske anonymt och utan att anmälaren ska kunna utsättas för repressalier.
Vi ser inget hinder i detta men anser att det är viktigt att uppföljningen av anmälningarna fungerar på lika sätt i landet för att anmälningarna ska tas på allvar
om det är befogat.
Förhoppningsvis leder eventuella anmälningar till en förbättrad livsmedelskontroll i landet.
I den nya kontrollförordningen föreslås att en kommun som inte fullgör de skyldigheter som åligger dem ska Livsmedelsverket få möjlighet
att förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Därmed föreslår vi att
rapporteringssystemets återkoppling kopplas till Livsmedelsverket för
bevakning och uppföljning.
Anonyma inköp
Anonyma inköp föreslås bli en möjlighet för kontrollmyndigheter att
kunna beställa varor under annan identitet när man misstänker felaktigheter på varor som säljs på internet.
Vi tycker det är en bra möjlighet för kontrollmyndigheten att vid behov kunna inhandla varor anonymt för att kunna säkerställa att varor
uppfyller lagstiftningens krav. Då mer försäljning sker via hemsidor så
är det en bra att lagstiftningen följer med utvecklingen.
Praktiska rutiner på hur det ska vara möjligt med sådana inköp och
hur det ska vara rättsäkert bör dock tas fram.
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Sammanfattning

I promemorian föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk
lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedelsoch foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG
och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll), här kallad den nya
kontrollförordningen.
Den nya kontrollförordningen ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att säkerställa att unionslagstiftningen inom en
rad olika sakområden följs, oavsett om de närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och livsmedelssäkerhet, inklusive bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att komma
i kontakt med livsmedel, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion, foder
och fodersäkerhet, djurhälsokrav, animaliska biprodukter,
djurskyddskrav, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, krav för
utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel,
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ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt
användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar,
skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella
specialiteter.
Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Vissa
bestämmelser i förordningen gäller även för annan offentlig
verksamhet än offentlig kontroll. Förordningen ska i huvudsak börja
tillämpas från och med den 14 december 2019.
I promemorian föreslås ändringar i epizootilagen (1999:657),
zoonoslagen (1999:658), livsmedelslagen (2006:804), lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2006:806)
om provtagning på djur, m.m., lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m., lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om
kontroll av ekologisk produktion, djurskyddslagen (2018:1192) och
miljöbalken.
Ändringarna innebär i huvudsak följande. Uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ska används i berörda lagar.
I miljöbalken används dessa uttryck parallellt med uttrycket tillsyn.
Vissa bestämmelser om tillsyn i miljöbalken ska även gälla för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det tydliggörs att
de myndigheter som ansvarar för att utföra offentlig kontroll även
ska utföra annan offentlig verksamhet.
Bestämmelser om rätt för den som utför offentlig kontroll att få
tillträde till områden och lokaler m.m. samt åtkomst till upplysningar och handlingar vid kontrollen samt om aktörernas skyldighet att lämna hjälp, utvidgas till att gälla även den som utför annan
offentlig verksamhet.
De bemyndiganden som finns i de olika lagarna om offentlig
kontroll utvidgas till att även omfatta annan offentlig verksamhet.
Det gäller även bemyndiganden om rätt att meddela föreskrifter om
avgifter.
Nya bemyndiganden införs som ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter
om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet.
Vidare införs bestämmelser om tystnadsplikt för dem som utövar
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Därutöver ges
myndigheter som utövar offentlig kontroll i vissa fall rätt att köpa in
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produkter utan att identifiera sig, i syfte att kontrollera att
produkterna uppfyller gällande krav (s.k. mystery shopping). Det
införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett
ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelser införs även om överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter och av fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter
När det gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare antog Europaparlamentet och rådet den 26 oktober 2016 förordning (EU)
2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013,
(EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av
rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (växtskyddsförordningen). Växtskyddsförordningen trädde i kraft den 13 december
2016 och ska i allt väsentligt tillämpas från den 14 december 2019.
Växtskyddsförordningen och den nya kontrollförordningen
ersätter ett antal direktiv på området, främst rådets direktiv
2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och
mot att de sprids inom gemenskapen. Detta innebär att materiella
bestämmelser och bestämmelser om offentlig kontroll när det gäller
skyddsåtgärder mot växtskadegörare kommer att finnas i direkt
tillämpliga EU-förordningar och inte som nu i medlemsstaternas
nationella lagstiftning. Det krävs därför en fullständig översyn av
växtskyddslagen (1972:318). En sådan översyn pågår för närvarande
inom Regeringskansliet. I den här promemorian lämnas därför inte
några förslag i det avseendet.
Förslagen till lagändringar föreslås träda i kraft den 14 december
2019.
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Lagtext

1.1

Förslag till lag om ändring i epizootilagen
(1999:657)

Härigenom föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657) 1
dels att rubriken närmast före 11 a § ska utgå,
dels att 1 a, 11, 11 a, 12–13 a, 15–18, 20, 21 och 22 §§ och
rubrikerna närmast före 1 a, 11 och 12 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 b, 11 b–11 d och
21 b §§, och närmast före 1 b, 11 b,11 c och 11 d §§ nya rubriker av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen

EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen

1 a §2
Lagen kompletterar sådana
Lagen kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar bestämmelser i EU-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller (EU-bestämmelser) som faller
inom
lagens
tillämpnings- inom
lagens
tillämpningsområde. Regeringen skall i område. Regeringen ska i Svensk
Svensk författningssamling ge till författningssamling tillkännage
känna vilka grundförordningar vilka grundförordningar som
som avses.
avses.

1
2

Senaste lydelse av rubriken närmast före 11 a § 2006:810.
Senaste lydelse 2006:810.
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Lagtext

I fråga om EG-bestämmelser
som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager
regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av
denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av
EG-bestämmelserna.

2018:41

I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars
Tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i
första stycket tillkännage vilka
bestämmelser som kompletteras
av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet fatta beslut
som behövs för att komplettera
EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
1b§
Uttrycken offentlig kontroll,
annan offentlig verksamhet och
organ med delegerade uppgifter
betyder i denna lag samma sak
som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625
av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr
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Lagtext

652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU)
2016/2031,
rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv
98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG
och
om
upphävande
av
Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/
EEG, 90/425/EEG, 91/496/
EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och
97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll 3

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

11 § 4
Offentlig kontroll av efterlevOffentlig kontroll utövas av
naden av denna lag, de föreskrifter Jordbruksverket och länsstyreloch beslut som har meddelats med serna.
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och
de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket och
länsstyrelserna i enlighet med vad
regeringen bestämmer

3
4
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Om inte något annat följer av
denna lag utför kontrollmyndigheterna även annan offentlig verksamhet.
11 a § 5
Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall genom offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser
som EU-bestämmelser som kompletkompletteras av lagen och de teras av lagen och de beslut som
beslut som har meddelats med har meddelats med stöd av EUstöd av EG-bestämmelserna.
bestämmelserna.

Förvaltningslagens tillämpning
11 b §
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
5
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– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
11 c §
Den som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja
det som han eller hon har fått
kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet
11 d §

21

Lagtext
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. hur annan offentlig verksamhet, utöver sådan verksamhet
som i övrigt utförs enligt lagen
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, ska
bedrivas, och
3. skyldighet för ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter att lämna information
till Jordbruksverket.
12 § 6
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet, en
kontrollorgan som anlitas i den officiell veterinär som förordnats
offentliga kontrollen har i den enligt lagen (2009:1254) om
utsträckning som behövs för officiella veterinärer, ett organ
kontrollen rätt att
med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter har i den utsträckning det behövs för den
offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och
andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar
och ta prover.

Det som sägs i första
stycket gäller också den som
6
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Det som sägs i första stycket
gäller också den som vidtar åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av
lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.
Bestämmelserna
i
första
stycket gäller också för EG:s
institutioner och för inspektörer
och experter som utsetts av
institutionerna.

Lagtext

utför annan offentlig verksamhet.

Bestämmelserna i första
stycket gäller också för Europeiska kommissionen, Europeiska
revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts
av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att
kontrollera att Sverige följer de
EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Rätten gäller
även i den utsträckning det behövs för att kontrollera att
bestämmelserna
i
Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den
15 maj 2014 om fastställande
av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om
ändring av rådets direktiv
98/56/EG, 2000/29/EG och
2008/90/EG,
Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 178/2002, (EG) nr
882/2004 och (EG) nr
396/2005, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/128
/EG samt Europaparlamentets
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och rådets förordning (EG) nr
1107/2009, och om upphävande
av rådets beslut 66/399/EEG,
76/894/EEG
och
2009/470/EG följs.
Bestämmelserna i första
stycket ska inte tillämpas vid
kontroller och inspektioner på
plats som utförs enligt lagen
(2017:244) om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Skyldighet att lämna hjälp 7

12 a § 8
Den som är föremål för
Bestämmelser om skyldighet
offentlig kontroll eller andra åt- för den som är föremål för
gärder enligt denna lag, de före- offentlig kontroll eller annan
skrifter eller beslut som har med- offentlig verksamhet att lämna den
delats med stöd av lagen, de EG- hjälp som behövs för att kontrolbestämmelser som kompletteras av len eller verksamheten ska kunna
lagen eller de beslut som har med- utföras, finns i artiklarna 15.2 och
delats med stöd av EG-bestäm- 15.6 i förordning (EU) 2017/625.
melserna skall tillhandahålla den
hjälp som behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna
genomföras.

13 § 9
7
8
9
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Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.
Förelägganden och förbud
enligt denna lag eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med
vite.

Utöver vad som följer av de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EUbestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud
enligt denna lag eller enligt de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med
vite.

13 a § 10
Om någon inte fullgör sina
Om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som teras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontroll- bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse myndigheten besluta om rättelse
på hans eller hennes bekostnad. på hans eller hennes bekostnad.
15 § 11

Staten skall ersätta den som
på grund av föreskrifter eller
beslut som har meddelats med
stöd av lagen eller på grund av
beslut som har meddelats med

10
11

Staten ska ersätta den som på
grund av föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av
lagen eller på grund av beslut
som har meddelats med stöd av
de
EU-bestämmelser
som
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stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, drabbas
kompletteras av lagen drabbas av av
1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur
avlivas eller dör till följd av biverkning av vaccination eller av annan
behandling,
2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent
av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas
full ersättning.
Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller
vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska
sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.
16 § 12
Ersättning enligt denna lag
Ersättning enligt denna lag
kan jämkas om den ersättnings- kan jämkas om den ersättningsberättigade uppsåtligen eller berättigade uppsåtligen eller
genom vårdslöshet själv har genom vårdslöshet själv har
medverkat till kostnaden eller medverkat till kostnaden eller
förlusten. Detsamma gäller om förlusten. Detsamma gäller om
den ersättningsberättigade väg- den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig efter en föreskrift rar att rätta sig efter en föreskrift
eller ett beslut som har eller ett beslut som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen,
eller ett beslut som har eller ett beslut som har
meddelats med stöd av de EG- meddelats med stöd av de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen.
av lagen.

17 § 13

12
13
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Regeringen
eller
den
Regeringen
eller
den
myndighet som regeringen myndighet som regeringen
bestämmer får föreskriva att
bestämmer
får
meddela
föreskrifter om att
1. ersättning inte lämnas för
1. ersättning inte lämnas för
kontrollåtgärder eller förebyg- kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt gande åtgärder som vidtas enligt
lagen eller med stöd av lagen lagen eller enligt föreskrifter som
meddelade föreskrifter eller enligt meddelats med stöd av lagen eller
de
EG-bestämmelser
som enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen,
kompletteras av lagen,
2. till grund för ersättning för
2. det till grund för
sådan förlust eller kostnad som ersättningen för en sådan förlust
anges i 15 § första stycket 1 eller eller kostnad som anges i 15 §
2 skall läggas ett visst högsta första stycket 1 eller 2 ska läggas
värde på djur eller annan ett visst högsta värde på djur eller
egendom som skall ersättas,
annan egendom som ska ersättas,
3. ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon.
18 § 14
Den som har deltagit i
Den som har deltagit i
förebyggande åtgärder eller förebyggande åtgärder eller
bekämpning enligt denna lag bekämpning enligt denna lag
eller enligt de EG-bestämmelser eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen har som kompletteras av lagen har
rätt till ersättning av staten för rätt till ersättning av staten för
arbete och tidsspillan samt för arbete och tidsspillan samt för
resa och uppehälle.
resa och uppehälle.
Den som har ställt lokal eller utrustning till förfogande för de
ändamål som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten
för sina kostnader och för förlorad avkastning eller nytta.
20 §
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet
1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
14
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2. bryter mot ett beslut enligt 4 §, 4 a § eller mot föreskrift
eller beslut som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §,
3. bryter mot sådana bestämmelser om hantering av
specificerat riskmaterial, om framställning eller användning
av animaliska produkter eller om överlåtelse av djur eller
andra produkter än livsmedel, som finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett
Det ska inte dömas till ansvar
vitesföreläggande eller vites- enligt denna lag för en gärning
förbud enligt 13 § döms inte till som omfattas av ett föreläggande
ansvar enligt denna lag för en om vite om gärningen ligger till
gärning som omfattas av grund för en ansökan om
föreläggandet eller förbudet.
utdömande av vitet.
21 § 15
Beslut enligt denna lag, enligt
Beslut enligt denna lag, enligt
de
föreskrifter
som
har de
föreskrifter
som
har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
eller enligt de EG-bestämmelser eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen får som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvalt- överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs ningsdomstol. En veterinärs
beslut enligt 4 § får dock inte beslut enligt 4 § får dock inte
överklagas.
överklagas.
Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av
en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om
officiella veterinärer.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av organ eller
fysiska personer gäller 42 §
förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
21 b §
15
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Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.
22 § 16
Beslut enligt denna lag, enligt
Beslut enligt denna lag, enligt
de föreskrifter som har med- de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller delats med stöd av lagen eller
enligt de EG-bestämmelser som enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen skall gälla kompletteras av lagen, ska gälla
omedelbart, om inte något annat omedelbart, om inte något annat
beslutas.
beslutas.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.

16
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Förslag till lag om ändring i zoonoslagen
(1999:658)

Härigenom föreskrivs i fråga om zoonoslagen (1999:658) 17
dels att rubriken närmast före 8 a § ska utgå,
dels att 1 a, 8, 8 a, 9–10 a och 12 a–14 §§ och rubrikerna närmast
före 1 a, 8 och 9 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 b, 8 b–8 d och
13 a §§, och närmast före 1 b, 8 b, 8 c och 8 d §§ nya rubriker av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen

EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen

1 a § 18
Lagen kompletterar sådana
Lagen kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar bestämmelser i EU-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller (EU-bestämmelser) som faller
inom
lagens
tillämpnings- inom
lagens
tillämpningsområde. Regeringen skall i område. Regeringen ska i Svensk
Svensk författningssamling ge till författningssamling tillkännage
känna vilka grundförordningar vilka grundförordningar som
som avses.
avses.
I fråga om EG-bestämmelser
I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager tillämpningsområde ska regerregeringen på samma sätt som i
ingen på samma sätt som i första
första stycket vilka bestäm- stycket tillkännage vilka bestämmelser som kompletteras av melser som kompletteras av
denna lag.
denna lag.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i får meddela föreskrifter eller i
17
18
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det enskilda fallet fatta beslut det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av som behövs för att komplettera
EG-bestämmelserna.
EU-bestämmelserna.
Ord och uttryck
1b§
Uttrycken offentlig kontroll,
annan offentlig verksamhet och
organ med delegerade uppgifter
betyder i denna lag samma sak
som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625
av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999/74/
EG,
2007/43/EG, 2008/119/ EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004,
rådets direktiv 89/608/EEG,
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89/662/EEG,
90/425/EEG,
91/496/EEG,
96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt
rådets beslut 92/438/EEG.

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll 19

8 § 20
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelsen i
enlighet med vad regeringen
bestämmer.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut i enskilda fall
enligt 4 eller 5 § får också utövas
av en veterinär som utses av
Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

19
20
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Jordbruksverket
och
länsstyrelserna.

Offentlig kontroll av att
beslut i det enskilda fallet enligt 4
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en veterinär som utses av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
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Om inte något annat följer av
denna lag utför kontrollmyndigheterna även annan offentlig
verksamhet.
8 a § 21
Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall genom offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, enligt
föreskrifter och beslut som har de föreskrifter och beslut som
meddelats med stöd av lagen, de har meddelats med stöd av
EG-bestämmelser som komplet- lagen, de EU-bestämmelser som
teras av lagen och de beslut som kompletteras av lagen och enligt
har meddelats med stöd av EG- de beslut som har meddelats
bestämmelserna.
med stöd av EU-bestämmelserna.

Förvaltningslagens tillämpning

8b§
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
21
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– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
8c§
Den som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja
det som han eller hon har fått
kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
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Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet
8d§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. hur annan offentlig verksamhet, utöver sådan verksamhet
som i övrigt utförs enligt lagen
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, ska
bedrivas, och
3. skyldighet för ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter att lämna information
till Jordbruksverket.
9 § 22
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet, en
kontrollorgan som anlitas i den officiell veterinär som förordnats
offentliga kontrollen har i den enligt lagen (2009:1254) om
utsträckning som behövs för officiella veterinärer, ett organ
kontrollen rätt att
med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter har i den utsträckning det behövs för den
offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
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2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och
andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar
och ta prover.
Det som sägs i första stycket
Det som sägs i första stycket
gäller också den som vidtar åt- gäller också den som utför angärder enligt denna lag, de före- nan offentlig verksamhet.
skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras
av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.
Bestämmelserna i första
Bestämmelserna i
första
stycket gäller också för EG:s stycket gäller också för Europeiska
institutioner och för inspek- kommissionen, Europeiska revistörer och experter som utsetts ionsrätten och för inspektörer
av institutionerna.
och experter som utsetts av
dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Rätten gäller även i den
utsträckning det behövs för att
kontrollera att bestämmelserna i
Europarlamentets och rådets
förordning (EU) nr 652/2014
av den 15 maj 2014 om
fastställande av bestämmelser för
förvaltningen av utgifter för
livsmedelskedjan,
djurhälsa,
djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring
av
rådets
direktiv
98/56/EG, 2000/29/EG och
2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 178/2002, (EG) nr
882/2004
och
(EG)
nr
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396/2005, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/128/
EG samt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1107/2009, och om upphävande
av rådets beslut 66/399/EEG,
76/894/EEG och 2009/470/EG
följs.
Bestämmelserna i första stycket
ska inte tillämpas vid kontroller
och inspektioner på plats som
utförs enligt lagen (2017:244) om
kontroller och inspektioner på
plats av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp 23

Skyldighet att lämna hjälp

9 a § 24
Den som är föremål för
Bestämmelser om skyldighet
offentlig kontroll eller åtgärder för den som är föremål för
enligt denna lag, de föreskrifter offentlig kontroll eller annan
eller beslut som har meddelats med offentlig verksamhet att lämna
stöd av lagen, de EG-bestämmel- den hjälp som behövs för att
ser som kompletteras av lagen eller kontrollen eller verksamheten ska
de beslut som har meddelats med kunna utföras finns i artiklarna
stöd av EG-bestämmelserna skall 15.2 och 15.6 i förordning (EU)
tillhandahålla den hjälp som be- 2017/625.
hövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.
23
24
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10 § 25
Utöver vad som följer av de
Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontroll- teras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de föreläg- myndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs ganden och förbud som behövs
för att denna lag, de föreskrifter för att denna lag, de föreskrifter
och beslut som har meddelats och beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EG- med stöd av lagen, de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen och de beslut som har av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG- meddelats med stöd av EUbestämmelserna skall följas.
bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud
Förelägganden och förbud
enligt denna lag eller enligt de enligt denna lag eller enligt de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med teras av lagen får förenas med
vite.
vite.
10 a § 26
Om någon inte fullgör sina
Om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser, som kompletteras av lagen eller de beslut som teras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontroll- bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse myndigheten besluta om rättelse
på hans eller hennes bekostnad. på hans eller hennes bekostnad.

25
26
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12 a § 27
Till böter eller fängelse i
Till böter eller fängelse i
högst ett år döms den som med högst ett år döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet uppsåt eller av oaktsamhet
åsidosätter skyldigheter, villkor åsidosätter skyldigheter, villkor
eller förbud som finns i de EG- eller förbud som finns i de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen. Detta gäller dock inte, av lagen. Detta gäller dock inte,
om överträdelsen avser bestäm- om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. melser om myndighetsutövning.
I ringa fall skall inte dömas till
I ringa fall ska inte dömas till
ansvar.
ansvar.
Den som har överträtt ett
Det ska inte dömas till ansvar
vitesföreläggande eller vitesförbud enligt denna lag för en gärning
enligt 10 § döms inte till ansvar som omfattas av ett föreläggande
enligt första stycket för en gärning om vite om gärningen ligger till
som omfattas av föreläggandet grund för en ansökan om
eller förbudet.
utdömande av vitet.
13 § c
Beslut av en enskild veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.
Andra beslut enligt denna
Andra beslut enligt denna
lag, enligt de föreskrifter som lag, enligt de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen har meddelats med stöd av lagen
eller enligt de EG-bestämmelser eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen får som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvalt- överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
ningsdomstol.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av organ eller
fysiska personer gäller 42 §
förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 a §
27
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Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.
14 § 28
Beslut enligt denna lag, enligt
Beslut enligt denna lag, enligt
de
föreskrifter
som
har de
föreskrifter
som
har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
eller enligt de EG-bestämmelser eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen skall som kompletteras av lagen ska
gälla omedelbart, om inte något gälla omedelbart, om inte något
annat beslutas.
annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen
(2006:804)

Härigenom föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (2006:804)
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 2, 5, 7, 8, 10–13, 15–19, 20, 21, 24, 26, 28 och 32 §§ och
rubrikerna närmast före 5, 11, 15, 19, 21–23 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 13 a, 14, 19 a, 23 a, 23
b och 32 a §§, och närmast före 2, 13 a, 14, 19 a, 23 a och 23 b §§ nya
rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Ord och uttryck

2§
Begreppen livsmedel, stadier i
I denna lag betyder
produktions-, bearbetnings- och
1. uttrycken
- livsmedel,
distributionskedjan, primärpro- stadier i produktions-, bearduktion, utsläppande på marknaden och livsmedelsföretagare betnings- och distributionshar i denna lag samma betydelse kedjan,
- primärproduktion,
som i Europaparlamentets och
- utsläppande på marknaden
rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari 2002 och,
livsmedelsföretagare samma
om allmänna principer och krav
för livsmedelslagstiftning, om sak som i Europaparlamentets
inrättande av Europeiska myn- och rådets förordning (EG) nr
digheten för livsmedelssäkerhet 178/2002 av den 28 januari 2002
och om förfaranden i frågor som om allmänna principer och krav
gäller livsmedelssäkerhet.
för livsmedelslagstiftning, om
Begreppet anläggning har inrättande av Europeiska mynsamma betydelse som i Europa- digheten för livsmedelssäkerhet
parlamentets och rådets förord- och om förfaranden i frågor som
ning (EG) nr 852/2004 av den 29 gäller livsmedelssäkerhet,
2. uttrycket anläggning samma
april 2004 om livsmedelshygien.
sak som i Europaparlamentets och
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rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien,
3. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999/74/
EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004,
rådets direktiv 89/608/EEG,
89/662/EEG,
90/425/EEG,
91/496/EEG,
96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt
rådets beslut 92/438/EEG, och
b) kontroll i övrigt av att denna
lag och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen följs,
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4. uttrycket annan offentlig
verksamhet
a) annan offentlig verksamhet
enligt förordning (EU) 2017/
625, och
b) sådan verksamhet som i
övrigt utförs med stöd av lagen eller
föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, och
5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i
förordning (EU) 2017/625.

EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen

EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen

5§
Lagen kompletterar sådana
Lagen kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar bestämmelser i EU-förordningar
(EG-bestämmelser) som har (EU-bestämmelser) som har
samma syfte som lagen och som samma syfte som lagen och som
faller inom lagens tillämpnings- faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i område. Regeringen ska i Svensk
Svensk författningssamling ge till författningssamling tillkännage
känna vilka grundförordningar vilka grundförordningar som
som avses.
avses.
I fråga om EG-bestämmelser
I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager tillämpningsområde tillkännager
regeringen på samma sätt som i regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestäm- första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av melser som kompletteras av
denna lag.
denna lag.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den mynhet som regeringen bestämmer dighet som regeringen bestämfår meddela föreskrifter eller i mer får meddela föreskrifter eller
det enskilda fallet fatta beslut i det enskilda fallet fatta beslut
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som behövs som komplettering av som behövs för att komplettera
EG-bestämmelserna.
EU-bestämmelserna.
7§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. att livsmedel får handhas
1. att livsmedel får handhas
eller släppas ut på marknaden eller släppas ut på marknaden
endast i anläggningar som god- endast i anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten,
känts av kontrollmyndigheten,
och
2. vilka krav som skall vara
2. vilka krav som ska vara
uppfyllda för att ett sådant god- uppfyllda för att ett sådant godkännande ska meddelas, och
kännande ska meddelas.
3. registrering av anläggningar.
8§
Regeringen
eller
den
Regeringen
eller
den
myndighet som regeringen myndighet som regeringen
bestämmer får efter iakttagande bestämmer får efter att ha
av anmälningsförfarandet i iakttagit anmälningsförfarandet i
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 förordning (EG) nr 852/2004
och Europaparlamentets och och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 853/2004 av den 29 april 2004
om fastställande av särskilda om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung meddela animaliskt ursprung meddela
föreskrifter om anpassning av föreskrifter om anpassning av
och undantag från kraven i EG- och undantag från kraven i EUförordningarna.
förordningarna.
Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen är det förbjudet att
på marknaden släppa ut livsmedel som
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1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller
beslutats med stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,
2. har handhafts eller tidigare
2. har handhafts eller tidigare
släppts ut på marknaden i en släppts ut på marknaden i en
anläggning som inte har anläggning som inte har
godkänts enligt de föreskrifter godkänts enligt de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 7 som har meddelats med stöd av 7
§ eller registrerats enligt de EG- § eller registrerats enligt de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen,
av lagen,
3. inte har godkänts eller
3. inte har godkänts eller
anmälts i enlighet med de anmälts i enlighet med de
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller i enlighet med stöd av lagen eller i enlighet
med de EG-bestämmelser som med de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller inte kompletteras av lagen eller inte
uppfyller villkor i ett god- uppfyller villkor i ett godkännande eller tillstånd,
kännande eller tillstånd,
4. innehåller ämnen som inte
4. innehåller ämnen som inte
har godkänts eller som har har godkänts eller som har
förbjudits i enlighet med de förbjudits i enlighet med de
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller i enlighet med stöd av lagen eller i enlighet
med de EG-bestämmelser som med de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen,
kompletteras av lagen,
5. innehåller ämnen i en halt
5. innehåller ämnen i en halt
som överskrider gränsvärden som överskrider gränsvärden
som har föreskrivits med stöd av som har föreskrivits med stöd av
lagen eller i de EG-bestämmelser lagen eller i de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
som kompletteras av lagen.
Det som sägs i första stycket gäller inte om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet
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11 §
Offentlig kontroll av efterOffentlig kontroll ska utövas
levnaden av denna lag, de före- av Livsmedelsverket, länsstyrelskrifter och beslut som har med- serna, andra statliga myndigheter
delats med stöd av lagen, de EG- och kommunerna.
bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra
statliga
myndigheter
och
kommunerna i enlighet med vad
regeringen bestämmer.
Kontrollmyndigheterna
ska
även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgift skall
En kommuns uppgift ska
fullgöras av den eller de kommu- fullgöras av den eller de komnala nämnder som fullgör upp- munala nämnder som fullgör
gifter inom miljö- och hälso- uppgifter inom miljö- och
skyddsområdet.
hälsoskyddsområdet.
12 §
Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd
och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver
något annat.
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall genom offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som teras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna.
bestämmelserna.
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13 §
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall verka för offentlig kontroll ska verka för
att överträdelser av lagen, av de att överträdelser av lagen, av de
föreskrifter eller beslut som har föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
eller av de EG-bestämmelser som eller av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen, beivras.
kompletteras av lagen, beivras.

Förvaltningslagens tillämpning
13 a §
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
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– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
14 a § 29
Den som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja
det som han eller hon har fått
kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Överflyttning av offentlig
kontroll

Överflyttning av offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

15 §
Livsmedelsverket får, i samLivsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att råd med en kommun, besluta att
den offentliga kontroll av en viss sådan offentlig kontroll och
anläggning som kommunen annan offentlig verksamhet i fråga
annars har skall flyttas över till om en viss anläggning som annars
29

Tidigare 14 § upphävd genom 2018:574.
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verket. Ett sådant beslut får
fattas, om verksamheten har stor
omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra
särskilda skäl.

skulle skötas av kommunen ska
flyttas över till verket. Ett sådant
beslut
får
fattas,
om
verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad
eller om det finns andra särskilda
skäl.
Livsmedelsverket får besluta
Livsmedelsverket får besluta
att kontrollen skall lämnas till- att ansvaret ska lämnas tillbaka
baka till kommunen, om verket till kommunen, om verket och
och kommunen är överens om kommunen är överens om det.
det.
16 §
Livsmedelsverket får, i samLivsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att råd med en kommun, besluta att
den offentliga kontroll av en viss sådan offentlig kontroll och
anläggning som Livsmedelsverket annan offentlig verksamhet i fråga
annars har skall flyttas från om en viss anläggning, som
verket till en kommun.
annars skulle skötas av Livsmedelsverket, ska flyttas från verket
till en kommun.
17 §
Om en kommun grovt eller
Om en kommun grovt eller
under längre tid har åsidosatt under längre tid har åsidosatt
sin kontrollskyldighet när det sin skyldighet att utföra offentlig
gäller en viss anläggning, får kontroll eller annan offentlig
regeringen på ansökan av Livs- verksamhet när det gäller en viss
medelsverket besluta att ansva- anläggning, får regeringen på
ret för den offentliga kontrol- ansökan av Livsmedelsverket
len av den anläggningen skall besluta att ansvaret för den
flyttas över till Livsmedels- offentliga kontrollen och för
verket.
den offentliga verksamheten i
fråga om den anläggningen ska
flyttas
över
till
Livsmedelsverket.

49

Lagtext

Ds 2018:41

Regeringen får besluta att
Regeringen får besluta att
kontrollen skall lämnas tillbaka ansvaret ska lämnas tillbaka till
till kommunen.
kommunen.
18 §
Om en kommun inte fullgör
Om en kommun inte fullgör
de skyldigheter som följer av de skyldigheter som följer av
dess kontrolluppdrag, får Livs- dess uppdrag att utföra offentlig
medelsverket förelägga kom- kontroll eller annan offentlig
munen att avhjälpa bristen. Ett verksamhet, får Livsmedelssådant föreläggande skall inne- verket förelägga kommunen att
hålla uppgifter om de åtgärder avhjälpa bristen. Ett sådant
som Livsmedelsverket anser föreläggande ska innehålla uppnödvändiga för att bristen skall gifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga
kunna avhjälpas.
för att bristen ska kunna avhjälpas.

Föreskrifter om kontroll

Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

19 § 30
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll skall
1. hur offentlig kontroll och
bedrivas,
annan offentlig verksamhet ska
bedrivas,
2. skyldighet för en kon2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kon- trollmyndighet, ett organ med
trollorgan som anlitas i den delegerade uppgifter eller en fysisk
offentliga kontrollen att lämna person som har delegerats vissa
uppgifter, att lämna information

30

Senaste lydelse 2017:1288.
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information till en sådan samordnande
kontrollmyndighet
som avses i 12 § första stycket,
3. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en
efter verksamhetens art lämpad
egenkontroll av verksamheten,
4. skyldighet för den som
producerar eller tillhandahåller
dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande
av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram, och
5. uppgiftsskyldighet för den
som lämnar djur till slakt.

till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 §
första stycket,
3. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra aktörer att
utöva en egenkontroll av
verksamheten som är lämplig
utifrån verksamhetens art, och
4. skyldighet för den som
producerar eller tillhandahåller
dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande
av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram.

Föreskrifter om
uppgiftslämnande
19 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. uppgiftsskyldighet för den
som lämnar djur till slakt, och
2. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra aktörer att
lämna uppgifter om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en kontrollmyndighet, ett
organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
20 §
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En kontrollmyndighet och
ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen har i
den utsträckning som behövs
för kontrollen rätt att

En kontrollmyndighet, en
officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer, ett
organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter, har i
den utsträckning det behövs för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar
och ta prover.
Bestämmelserna i första
Bestämmelserna
i
första
stycket gäller också för EG:s stycket gäller också för Europeiska
institutioner och för inspektö- kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av rer och experter som utsetts av
institutionerna.
kommissionen.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Skyldighet att lämna hjälp

21 §
Den som är föremål för
Utöver vad som följer av
offentlig kontroll skall tillhan- artiklarna 15.2 och 15.6 i förorddahålla den hjälp som behövs ning (EU) 2017/625 ska den
för att kontrollen skall kunna som är föremål för offentlig
genomföras.
kontroll eller annan offentlig
verksamhet lämna den hjälp
som behövs för att kontrollen
eller verksamheten ska kunna utföras.
22 §
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Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som
särskilt anges i 18 § får en
kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.

Lagtext

Utöver vad som följer av de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som
särskilt anges i 18 § får en
kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EUbestämmelserna ska följas.

23 §
Förelägganden och förbud
Förelägganden och förbud
enligt 22 § eller enligt de EG- enligt 22 § eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen får förenas med vite.
av lagen får förenas med vite.

Anonyma inköp
23 a §
En kontrollmyndighet får, om
det är nödvändigt för att skydda
människors eller djurs liv eller
hälsa eller miljön, under annan
identitet och utan att ange avsikten
med inköpet köpa in livsmedel i
syfte att kontrollera att de uppfyller
gällande krav.
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Rapporteringssystem för
överträdelser
23 b §
En kontrollmyndighet ska ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana
rapporteringssystem.
24 §
Utöver vad som följer av de
Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontroll- teras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara myndighet ta hand om en vara
som
som
1. har släppts ut på mark1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är naden, eller som uppenbart är
avsedd att släppas ut på avsedd att släppas ut på
marknaden, i strid med 10 § eller marknaden, i strid med 10 § eller
de
EG-bestämmelser
som de
EU-bestämmelser
som
kompletteras av lagen, eller
kompletteras av lagen, eller
2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om
föreläggandet eller förbudet inte följs.
Om en vara har tagits om
Om en vara har tagits om
hand, får ägaren under över- hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndig- inseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till heten göra varan duglig till
livsmedel eller använda den för livsmedel eller använda den för
något annat ändamål. Annars något annat ändamål. Annars ska
skall kontrollmyndigheten låta kontrollmyndigheten
låta
förstöra varan på ägarens förstöra varan på ägarens
bekostnad.
bekostnad.
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Kontrollmyndigheten skall,
på ägarens bekostnad, låta
förstöra också sådana varor som
omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd
av 6 § 6, om det inte finns
särskilda skäl för något annat.

Lagtext

Kontrollmyndigheten ska, på
ägarens bekostnad, låta förstöra
också sådana varor som omfattas
av ett förbud enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 6 § 6, om
det inte finns särskilda skäl för
något annat.

26 §
Om någon inte fullgör sina
Om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som teras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontroll- bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse myndigheten besluta om rättelse
på hans eller hennes bekostnad. på hans eller hennes bekostnad.
28 §
Regeringen
eller
den
Regeringen eller den myndigmyndighet som regeringen het som regeringen bestämmer
bestämmer får meddela före- får meddela föreskrifter om
skrifter om skyldighet att betala skyldighet att betala en avgift för
avgift för
offentlig kontroll och annan
1. offentlig kontroll enligt offentlig verksamhet.
denna lag, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
2. prövning eller registrering
enligt denna lag, de föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
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Bemyndigandet enligt första
stycket innefattar rätt att
meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut
sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
beräkningen av de avgifter som tas
ut av statliga myndigheter och av
kontrollorgan.

Bemyndigandet enligt första
stycket innefattar rätt att
meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut en
sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
betalningen och, när det gäller de
avgifter som tas ut av en statlig
myndighet och av ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter, hur avgifterna ska
beräknas.

32 § 31
Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
eller
3. enligt de EG-bestämmelser
3. enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som
Detsamma gäller beslut som
har meddelats av någon annan har meddelats av någon annan
statlig förvaltningsmyndighet statlig förvaltningsmyndighet,
eller av en officiell veterinär som av en officiell veterinär som
förordnats
enligt
lagen förordnats
enligt
lagen
(2009:1254)
om
officiella (2009:1254)
om
officiella
veterinärer.
veterinärer, av ett organ med
delegerade uppgifter eller av en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.

31

Senaste lydelse 2009:1258.
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Livsmedelsverket ska föra det
Beträffande vem som får
allmännas talan hos allmän överklaga beslut av organ eller
förvaltningsdomstol, om det fysiska personer gäller 42 §
överklagade beslutet har med- förvaltningslagen.
delats av en officiell veterinär.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig
förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. För att
konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är
att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.
32 a §
Livsmedelsverket ska föra det
allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.
Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.
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Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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Lagtext

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805)
om foder och animaliska biprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter
dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå,
dels att 2, 12, 16–20, 21, 22, 28 och 32 §§ och rubrikerna närmast
före 12, 16, 20 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 12 a, 15, 20 a, 24 a, 24 b
och 32 a §§, och närmast före 12 a, 15, 20 a, 24 a och 24 b §§ nya
rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 § 32
Uttrycken foder och utsläppI denna lag betyder
ande på marknaden av foder har i
1. uttrycken foder och
denna lag samma betydelse som i utsläppande på marknaden av
Europaparlamentets och rådets foder samma sak som i
förordning (EG) nr 178/2002 av Europaparlamentets och rådets
den 28 januari 2002 om allmänna förordning (EG) nr 178/2002 av
principer och krav för livsme- den 28 januari 2002 om allmänna
delslagstiftning, om inrättande principer och krav för livsmeav Europeiska myndigheten för delslagstiftning, om inrättande
livsmedelssäkerhet och om för- av Europeiska myndigheten för
faranden i frågor som gäller livs- livsmedelssäkerhet och om förmedelssäkerhet.
faranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
Uttrycket primärproduktion
2. uttrycket primärprodukav foder har i lagen samma bety- tion av foder samma sak som i
delse som i Europaparlamentets Europaparlamentets och rådets
och rådets förordning (EG) nr förordning (EG) nr 183/2005 av
183/2005 av den 12 januari 2005 den 12 januari 2005 om fastom fastställande av krav för ställande av krav för foderfoderhygien.
hygien,
Uttrycken animaliska bi3. uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter och därav framställda
produkter samt utsläppande på produkter samt utsläppande på
32
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marknaden av dessa produkter
har i lagen samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009
av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte
är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter).
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marknaden av dessa produkter
samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda
produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och
om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002 (förordning
om animaliska biprodukter), och
4. uttrycken
- offentlig kontroll,
- annan offentlig verksamhet,
och
- organ med delegerade
uppgifter samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för
att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr
1/2005 och (EG) nr 1099/2009
och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008
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/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90
/425/EEG, 91/496/EEG, 96
/23/EG, 96/93/EG och 97/78/
EG samt rådets beslut 92/438
/EEG.

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

12 § 33
Offentlig kontroll av efterOffentlig kontroll ska utövas
levnaden av denna lag, de före- av Statens jordbruksverk, länsskrifter eller beslut som har med- styrelserna,
andra
statliga
delats med stöd av lagen, de EU- myndigheter och kommunerna.
bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna utövas av Statens
jordbruksverk, länsstyrelserna,
andra statliga myndigheter och
kommunerna i enlighet med vad
regeringen bestämmer.
Kontrollmyndigheterna
ska
även utföra annan offentlig verksamhet.

33
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En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Regeringen får meddela
Regeringen får meddela
föreskrifter om att kontrollupp- föreskrifter om att uppgifter i
gifter får överlämnas från en offentlig kontroll eller annan
statlig myndighet till en annan offentlig verksamhet får överstatlig myndighet.
lämnas från en statlig myndighet
till en annan statlig myndighet.

Förvaltningslagens tillämpning
12 a §
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
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– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
15 § 34
Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller
hon har fått kännedom om under
det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Överflyttning av offentlig
kontroll

Överflyttning av offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

16 §
Jordbruksverket eller en
Jordbruksverket eller en
annan statlig kontrollmyndighet annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen bestämt enligt som regeringen bestämt enligt
denna lag får, i samråd med en denna lag får, i samråd med en
kommun, besluta att den offent- kommun, besluta att sådan
liga kontroll över en viss verk- offentlig kontroll och annan
samhet som kommunen annars offentlig verksamhet i fråga om en
har skall flyttas över till verket viss anläggning, som annars skulle
eller myndigheten. Ett sådant skötas av kommunen, ska flyttas
beslut får fattas, om verksam- över till verket eller myndigheten. Ett sådant beslut får
34
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heten har stor omfattning, är sär- fattas, om verksamheten har stor
skilt komplicerad eller om det omfattning, är särskilt komplicefinns andra särskilda skäl.
rad eller om det finns andra särskilda skäl.
Jordbruksverket eller mynJordbruksverket eller myndigheten får besluta att kontrol- digheten får besluta att ansvaret
len skall lämnas tillbaka till kom- ska lämnas tillbaka till kommunen, om verket eller myndig- munen, om verket eller myndigheten och kommunen är överens heten och kommunen är överens
om det.
om det.
17 §
Jordbruksverket eller en
Jordbruksverket eller en
annan statlig kontrollmyndighet annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen bestämt enligt som regeringen bestämt enligt
denna lag får, i samråd med en denna lag får, i samråd med en
kommun, besluta att den kommun, besluta att sådan
offentliga kontroll av en viss offentlig kontroll och annan
anläggning som Jordbruksverket offentlig verksamhet i fråga om en
eller myndigheten annars har skall viss anläggning, som annars
flyttas
från
verket
eller skulle skötas av Jordbruksverket
myndigheten till en kommun.
eller myndigheten, ska flyttas
från verket eller myndigheten till
en kommun.
Om en kommun grovt eller
under längre tid har åsidosatt sin
kontrollskyldighet när det gäller
viss verksamhet, får regeringen,
på ansökan av Jordbruksverket
eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen
bestämt enligt denna lag, besluta
att ansvaret för kontrollen av den
verksamheten skall flyttas över
till Jordbruksverket eller myndigheten.
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18 §

Om en kommun grovt eller
under längre tid har åsidosatt sin
skyldighet att utföra offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet när det gäller en viss
anläggning, får regeringen, på
ansökan av Jordbruksverket eller
en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen
bestämt enligt denna lag, besluta
att ansvaret för den offentliga
kontrollen och den offentliga
verksamheten i fråga om den
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anläggningen ska flyttas över till
Jordbruksverket eller myndigheten.
Regeringen får besluta att
Regeringen får besluta att
kontrollen skall lämnas tillbaka ansvaret ska lämnas tillbaka till
till kommunen.
kommunen.
19 §
Om en kommun inte fullgör
Om en kommun inte fullgör
de skyldigheter som följer av de skyldigheter som följer av
dess
kontrolluppdrag,
får dess uppdrag att utföra offentlig
Jordbruksverket eller en annan kontroll eller annan offentlig
statlig kontrollmyndighet som verksamhet, får Jordbruksverket
regeringen bestämt enligt denna eller en annan statlig kontrolllag förelägga kommunen att myndighet som regeringen
avhjälpa bristen. Ett sådant bestämt enligt denna lag
föreläggande skall innehålla förelägga kommunen att avuppgifter om de åtgärder som hjälpa bristen. Ett sådant föreJordbruksverket eller myndig- läggande ska innehålla uppgifter
heten anser nödvändiga för att om de åtgärder som Jordbruksbristen skall kunna avhjälpas.
verket eller myndigheten anser
nödvändiga för att bristen ska
kunna avhjälpas.

Föreskrifter om kontroll

Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

20 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll
1. hur offentlig kontroll och
skall bedrivas,
annan offentlig verksamhet ska
bedrivas,
2. skyldighet för en kon2. skyldighet
för
en
trollmyndighet eller ett kon- kontrollmyndighet eller ett
trollorgan som anlitas i den organ med delegerade uppgifter
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offentliga kontrollen att lämna
information till en sådan samordnande kontrollmyndighet
som avses i 13 § första stycket,
3. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan
företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter att utöva en efter verksamhetens art
lämpad egenkontroll av verksamheten.

eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter att
lämna information till en sådan
samordnande
kontrollmyndighet som avses i 13 §
första stycket,
3. skyldighet för foderföretagare eller för den som befattar
sig med animaliska biprodukter
eller därav framställda produkter
att utöva en egenkontroll av
verksamheten som är lämplig
utifrån verksamhetens art.

Föreskrifter om
uppgiftslämnande
20 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för foderföretagare och för den som
befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter att lämna uppgifter om
sina anläggningar till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
21 § 35
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet och
kontrollorgan som anlitas i den ett organ med delegerade uppgifter
offentliga kontrollen har rätt att i
35

Senaste lydelse 2011:410.
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den utsträckning det behövs för eller en fysisk person som har delekontrollen
gerats vissa uppgifter har rätt att i
den utsträckning det behövs för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta
prover.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska
kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Skyldighet att lämna hjälp

22 §
Den som är föremål för
Bestämmelser om skyldighet
offentlig kontroll skall tillhanda- för den som är föremål för
hålla den hjälp som behövs för offentlig kontroll eller annan
att kontrollen skall kunna offentlig verksamhet att lämna
genomföras.
den hjälp som behövs för att
kontrollen eller verksamheten ska
kunna utföras finns i artiklarna
15.2 och 15.6 i förordning (EU)
2017/625.

Anonyma inköp
24 a §
En kontrollmyndighet får, om
det är nödvändigt för att skydda
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människors eller djurs liv eller
hälsa eller miljön, under annan
identitet och utan att ange
avsikten med inköpet köpa in
produkter i syfte att kontrollera att
de uppfyller gällande krav.

Rapporteringssystem för
överträdelser
24 b §
En kontrollmyndighet ska ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana
rapporteringssystem.
28 § 36
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift
skyldighet att betala avgift för
1. för offentlig kontroll enligt offentlig kontroll och annan
denna lag, de föreskrifter som har offentlig verksamhet.
meddelats med stöd av lagen eller
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
2. i ärenden enligt denna lag,
de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EU-

36

Senaste lydelse 2011:410.
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bestämmelser som kompletteras av
lagen.
Bemyndigandet enligt första
stycket innefattar rätt att
meddela
föreskrifter
om
skyldighet för kommunerna att
ta ut sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
beräkningen av avgifter som tas
ut av statliga myndigheter och av
kontrollorgan.

Lagtext

Bemyndigandet enligt första
stycket innefattar rätt att
meddela
föreskrifter
om
skyldighet för kommunerna att
ta ut en sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur avgifterna som tas ut av
statliga myndigheter och av ett
organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska
beräknas.

32 §
Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig
förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen, får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller beslut som
har meddelats av ett organ med
delegerade uppgifter eller av en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av organ eller
fysiska personer gäller 42 §
förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk
överklagas dock till regeringen.
32 a §
Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
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offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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1.5

Lagtext

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806)
om provtagning på djur, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 2, 10 11, 12–14, 15–18, 20–24 och 25 §§ och rubrikerna
närmast före 2, 10, 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 a, 11 a, 11 b, 14 a, 18
a och 24 a §§, och närmast före 2 a, 11 a, 11 b och 18 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen

EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen

2§
Lagen kompletterar sådana
Lagen kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar bestämmelser i EU-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller (EU-bestämmelser) som faller
inom
lagens
tillämpnings- inom
lagens
tillämpningsområde. Regeringen skall i område. Regeringen ska i Svensk
Svensk författningssamling ge till författningssamling tillkännage
känna vilka grundförordningar vilka grundförordningar som
som avses.
avses.
I fråga om EG-bestämmelser
I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager tillämpningsområde tillkännager
regeringen på samma sätt som i regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestäm- första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av melser som kompletteras av
denna lag.
denna lag.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndhet som regeringen bestämmer ighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i får meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet fatta beslut det enskilda fallet fatta beslut
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som behövs som komplettering av som behövs för att komplettera
EG-bestämmelserna.
EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
2a§
Uttrycken offentlig kontroll,
annan offentlig verksamhet och
organ med delegerade uppgifter
betyder i denna lag samma sak
som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625
av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG,
2008
/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004,
rådets
direktiv
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89/608/EEG,
89/662/EEG,
90/425/EEG,
91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93 /EG och
97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

10 §
Offentlig kontroll av efterOffentlig kontroll utövas av
levnaden av denna lag, de före- Statens jordbruksverk eller andra
skrifter och beslut som har med- statliga myndigheter.
delats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Statens
jordbruksverk eller andra statliga
myndigheter i enlighet med vad
regeringen bestämmer.
Om inte något annat följer av
denna lag utför kontrollmyndigheterna även annan offentlig verksamhet.
Regeringen får meddela föreRegeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket skrifter om att Jordbruksverket
får överlämna åt länsstyrelserna får överlämna åt länsstyrelserna
eller kommunerna att utöva eller kommunerna att utöva
offentlig kontroll. En kommuns offentlig kontroll och annan
uppgift skall fullgöras av den offentlig verksamhet. En komeller de kommunala nämnder muns uppgift ska fullgöras av
som fullgör uppgifter inom den eller de kommunala nämnmiljö- och hälsoskyddsområdet der som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
11 §
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Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som
verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt
lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten.
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall genom offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser
som
EU-bestämmelser
som
kompletteras av lagen och de kompletteras av lagen och de
beslut som har meddelats med beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna.
stöd av EU-bestämmelserna.

Förvaltningslagens tillämpning
11 a §
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
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– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
och
– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
11 b §
Den som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller hon
har fått kännedom om under det
att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Föreskrifter om offentlig
kontroll

Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll skall
1. hur offentlig kontroll ska
bedrivas, samt
bedrivas,
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2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den
offentliga kontrollen att lämna
information till Jordbruksverket.

2. hur annan offentlig
verksamhet, utöver sådan verksamhet som i övrigt utförs enligt
lagen eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen,
ska bedrivas, och
3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett organ
med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.

13 §
En kontrollmyndighet och
En kontrollmyndighet, en
ett kontrollorgan som anlitas i officiell veterinär som har förden offentliga kontrollen har i ordnats enligt lagen (2009:1254)
den utsträckning som behövs om officiella veterinärer och ett
organ med delegerade uppgifter
för kontrollen rätt att
eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter, har i
den utsträckning det behövs för
den offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler
och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder
eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras och där göra
undersökningar och ta prover.
Det som sägs i första stycket
Det som sägs i första stycket
gäller också den som vidtar åt- gäller också den som utför
gärder enligt denna lag, de före- annan offentlig verksamhet.
skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras
av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.
14 §
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Bestämmelserna i 13 § gäller också för
1. EG:s institutioner och för
1. Europeiska kommissionen,
inspektörer och experter som Europeiska revisionsrätten och
utsetts av institutionerna, samt för inspektörer och experter
som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att
Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Rätten gäller även i den utsträckning det behövs för att
kontrollera att bestämmelserna i
Europarlamentets och rådets
förordning (EU) nr 652/2014
av den 15 maj 2014 om
fastställande av bestämmelser för
förvaltningen av utgifter för
livsmedelskedjan,
djurhälsa,
djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring
av
rådets
direktiv
98/56/EG, 2000/29/EG och
2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 178/2002, (EG) nr
882/2004
och
(EG)
nr
396/2005, Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009, och om
upphävande av rådets beslut
66/399/EEG, 76/894/EEG och
2009/470/EG följs, och
2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater
inom Europeiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna
utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.
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14 a §
Bestämmelserna i 13 och
14 §§ denna lag ska inte tillämpas
vid kontroller och inspektioner på
plats som utförs enligt lagen
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Skyldighet att lämna hjälp

15 §
Den som är föremål för
Bestämmelser om skyldighet
offentlig kontroll eller andra åt- för den som är föremål för
gärder enligt denna lag, de före- offentlig kontroll eller annan
skrifter eller beslut som har med- offentlig verksamhet att lämna
delats med stöd av lagen, de EG- den hjälp som behövs för att
bestämmelser som kompletteras av kontrollen eller verksamheten ska
lagen eller de beslut som har kunna utföras finns i artiklarna
meddelats med stöd av EG-be- 15.2 och 15.6 i förordning (EU)
stämmelserna skall tillhandahålla 2017/625.
den hjälp som behövs för att
kontrollen eller åtgärderna skall
kunna genomföras.
16 §
Utöver vad som följer av de
Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras
av
lagen
får
en teras av lagen får en kontrollkontrollmyndighet meddela de myndighet meddela de föreförelägganden och förbud som lägganden och förbud som
behövs för att lagen, de före- behövs för att lagen, de
skrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
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EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.

Lagtext

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EUbestämmelserna ska följas.

17 §
Förelägganden och förbud
Förelägganden och förbud
enligt denna lag eller enligt de enligt denna lag eller enligt de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med teras av lagen får förenas med
vite.
vite.
18 §
Om någon inte fullgör sina
Om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter eller beslut som har föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som teras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontroll- bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse myndigheten besluta om rättelse
på hans eller hennes bekostnad. på hans eller hennes bekostnad.
Rapporteringssystem för
överträdelser
18 a §
En kontrollmyndighet ska ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana
rapporteringssystem.

79

Lagtext

Ds 2018:41

20 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift för
skyldighet att betala avgift för
1. offentlig kontroll enligt offentlig kontroll och annan
denna lag, föreskrifter som har offentlig verksamhet.
meddelats med stöd av lagen och de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
2. provtagning, undersökning,
märkning, godkännande och registrering samt för utfärdande av
identitetshandlingar enligt lagen,
de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EGbestämmelserna.
Bemyndigandet enligt första
Bemyndigandena enligt första
stycket 1 innefattar rätt att med- stycket innefattar rätt att
dela föreskrifter om skyldighet meddela föreskrifter om skylför kommuner att ta ut sådana dighet för kommuner att ta ut
avgifter.
sådana avgifter.
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndigdighet som regeringen bestäm- het som regeringen bestämmer
mer får meddela föreskrifter om får meddela föreskrifter om hur
beräkningen av avgifter som tas ut avgifter som tas ut av statliga
av statliga myndigheter, kon- myndigheter, ett organ med
trollorgan och sådana organisat- delegerade uppgifter eller en fysisk
ioner som avses i 9 § andra person som har delegerats vissa
stycket.
uppgifter och sådana organisationer som avses i 9 § andra
stycket ska beräknas.
21 §
Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
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1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats
med stöd av 6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första
stycket, eller
2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.
Till böter döms även den
Till böter döms även den
som med uppsåt eller av grov som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet
bryter
mot oaktsamhet
bryter
mot
skyldigheter, villkor eller förbud skyldigheter, villkor eller förbud
som finns i de EG-bestämmelser som finns i de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen. som kompletteras av lagen.
Detta gäller dock inte, om Detta gäller dock inte om
överträdelsen avser bestäm- överträdelsen avser bestämmelser
om
myndighets- melser
om
myndighetsutövning.
utövning.
22 §
Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms
inte till ansvar.
Om ett vitesföreläggande eller
Det ska inte dömas till ansvar
ett vitesförbud har överträtts, enligt denna lag för en gärning
döms inte till ansvar enligt denna som omfattas av ett föreläggande
lag för en gärning som omfattas om vite om gärningen ligger till
av föreläggandet eller förbudet.
grund för en ansökan om
utdömande av vitet.
23 §
Beslut av en kommunal
Beslut av en kommunal
nämnd enligt denna lag, enligt de nämnd enligt denna lag, enligt de
föreskrifter som meddelats med föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EG- stöd av lagen eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen får överklagas hos av lagen får överklagas hos
länsstyrelsen.
länsstyrelsen.
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24 § 37
En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser
3. enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som
Detsamma gäller beslut som
har meddelats av en sådan har meddelats av en officiell
organisation som avses i 9 § veterinär som förordnats enligt
andra stycket eller av en officiell lagen (2009:1254) om officiella
veterinär som förordnats enligt veterinärer, av en sådan organilagen (2009:1254) om officiella sation som avses i 9 § andra
veterinärer.
stycket, av ett annat organ med
delegerade uppgifter eller av en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.
Det allmännas talan hos
Beträffande vem som får
förvaltningsdomstol ska föras av överklaga beslut av organ eller
1. den myndighet som utövar fysiska personer gäller 42 §
offentlig kontroll om det över- förvaltningslagen.
klagade beslutet har meddelats av
en organisation, eller
2. den myndighet som har
förordnat den officiella veterinären.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
24 a §
Det allmännas talan hos
förvaltningsdomstol ska föras av
1. den myndighet som utövar
offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av
en organisation,
2. den myndighet som har
förordnat den officiella veterinären, eller
37

Senaste lydelse 2009:1259.
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3. den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.
25 §
Beslut enligt denna lag, enligt
Beslut enligt denna lag, enligt
de föreskrifter som har med- de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller delats med stöd av lagen eller
enligt de EG-bestämmelser som enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen skall gälla kompletteras av lagen, ska gälla
omedelbart, om inte något annat omedelbart om inte något annat
beslutas.
beslutas.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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1.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:807)
om kontroll av husdjur, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m.
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 2, 8, 9, 10, 11–14, 16, 18 och 20 §§ och rubrikerna närmast
före 2, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a 9 a–9 c och 20 a §§,
och närmast före 2 a, 9 a, 9 b och 9 c §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen

EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen

2§
Lagen kompletterar sådana
Lagen kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar bestämmelser i EU-förordningar
(EG-bestämmelser) som har (EU-bestämmelser) som har
samma syfte som
lagen. samma
syfte
som
lagen.
Regeringen skall i Svensk Regeringen ska i Svensk
författningssamling ge till känna författningssamling tillkännage
vilka grundförordningar som vilka grundförordningar som
avses.
avses.
I fråga om EG-bestämmelser
I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager tillämpningsområde tillkännager
regeringen på samma sätt som i regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestäm- första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av melser som kompletteras av
denna lag.
denna lag.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i får meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet fatta beslut det enskilda fallet fatta beslut
84
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som behövs som komplettering av som behövs för att komplettera
EG-bestämmelserna.
EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
2a§
I denna lag betyder
1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999
/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119
/EG och 2008/120/EG och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004,
rådets
direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90
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/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23
/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG,
och
b) offentlig kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/1012 av
den 8 juni 2016 om avelstekniska
och genealogiska villkor för avel,
handel med och införsel till
unionen av renrasiga avelsdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial
från dem och om ändring av
förordning (EU) nr 652/2014,
rådets direktiv 89/608/EEG och
90/425/EEG och om upphävande
av vissa akter med avseende på
djuravel
(förordningen
om
djuravel,
2. uttrycket annan offentlig
verksamhet
a) annan offentlig verksamhet
enligt förordning (EU) 2017
/625, och
b) annan offentlig verksamhet
enligt
förordning
(EU)
2016/2012,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i
förordning (EU) 2017/625.

Kontrollmyndigheternas
offentliga kontroll
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8§

Offentlig kontroll av efterOffentlig kontroll utövas av
levnaden av denna lag, de före- Jordbruksverket och länsstyskrifter och beslut som har medde- relserna.
lats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Kontrollmyndigheterna utför
även annan offentlig verksamhet.
9§
Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall genom offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldig- enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter heter enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats och beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EG- med stöd av lagen, de EUbestämmelser som kompletteras bestämmelser som kompletteras
av lagen och de beslut som har av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG- meddelats med stöd av EUbestämmelserna.
bestämmelserna.

Förvaltningslagens tillämpning
9a§
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
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utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
och
– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.

Tystnadsplikt
9b§
Den som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja
det som han eller hon har fått
kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
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Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet
9c§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet ska
bedrivas, och
2. skyldighet för ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter att lämna information
till Jordbruksverket.
10 §
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet, en
kontrollorgan som anlitas i den officiell veterinär som förordnats
offentliga kontrollen har i den enligt lagen (2009:1254) om
utsträckning som behövs för officiella veterinärer och ett organ
kontrollen rätt att
med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter har i den utsträckning det behövs för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där
göra undersökningar och ta prover.
Bestämmelserna i första
Bestämmelserna i första
stycket gäller också för EG:s stycket gäller också för
institutioner och för inspektörer Europeiska kommissionen och
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och experter som utsetts av in- för inspektörer och experter
stitutionerna.
som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Den som är föremål för
offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för
att kontrollen skall kunna
genomföras.

Skyldighet att lämna hjälp

11 §

Bestämmelser om skyldighet
för den som är föremål för
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet att lämna
den hjälp som behövs för att
kontrollen eller verksamheten ska
kunna utföras finns i artiklarna
15.2 och 15.6 i förordning (EU)
2017/625 och i artikel 46.2 i
förordning (EU) 2016/1012.

12 §
Utöver vad som följer av de
Utöver vad som följer av de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras
av
lagen
får
en teras
av
lagen
får
en
kontrollmyndighet meddela de kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som teras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna skall följas.
bestämmelserna ska följas.
13 §
Förelägganden och förbud
Förelägganden och förbud
enligt denna lag eller enligt de enligt denna lag eller enligt de
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EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med teras av lagen får förenas med
vite.
vite.
14 §
Om någon inte fullgör sina
Om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter eller beslut som har föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som teras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontroll- bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse myndigheten besluta om rättelse
på hans eller hennes bekostnad. på hans eller hennes bekostnad.
16 §
Regeringen eller, efter regeRegeringen eller den mynringens bemyndigande, Jord- dighet som regeringen bestämmer
bruksverket får meddela före- får meddela föreskrifter om
skrifter om skyldighet att betala skyldighet att betala en avgift för
avgift för offentlig kontroll en- offentlig kontroll och annan
ligt denna lag, de föreskrifter som offentlig verksamhet.
har meddelats med stöd av lagen
eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen.
Regeringen eller, efter regeRegeringen eller den mynringens bemyndigande, Jord- dighet som regeringen bestämmer
bruksverket får meddela före- får meddela föreskrifter om hur
skrifter om hur avgifterna skall avgifterna ska beräknas.
beräknas.
18 §
Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är belagd
med straff i brottsbalken.
Om ett vitesföreläggande eller
Det ska inte dömas till ansvar
ett vitesförbud har överträtts, enligt denna lag för en gärning
döms inte till ansvar enligt denna
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lag för gärning som omfattas av som omfattas av ett föreläggande
föreläggandet eller förbudet.
om vite om gärningen ligger till
grund för en ansökan om
utdömande av vitet.
20 § 38
Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser
3. enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som
Detsamma gäller beslut som
har meddelats av en annan har meddelats av en annan
statlig förvaltningsmyndighet statlig förvaltningsmyndighet,
eller en officiell veterinär som av en officiell veterinär som
förordnats
enligt
lagen förordnats
enligt
lagen
(2009:1254)
om
officiella (2009:1254)
om
officiella
veterinärer.
veterinärer, av ett organ med
delegerade uppgifter, i andra fall
än vad som anges i 19 §, eller av
en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Jordbruksverket ska föra det
Beträffande vem som får
allmännas
talan
hos överklaga beslut av organ eller
förvaltningsdomstol, om en fysiska personer gäller 42 §
organisation,
en
samman- förvaltningslagen.
slutning eller ett slakteri först har
beslutat i saken. Detsamma
gäller om det överklagade
beslutet har meddelats av en
officiell veterinär.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
20 a §
Jordbruksverket ska föra det
allmännas
talan
hos
38

Senaste lydelse 2009:1260.
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förvaltningsdomstol, om en
organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har
beslutat i saken. Detsamma
gäller om det överklagade
beslutet har meddelats av en
officiell veterinär.
Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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1.7

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424)
om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:1424) om kontroll
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 2, 4, 5, 9–12, 18 och 20 §§ och rubrikerna närmast före 4,
10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a,
och 20 a §§, och närmast före 2 a, 5 a, 8, 10 a och 14 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 § 39
Lagen kompletterar även, i de
Lagen kompletterar även, i de
delar de innehåller bestämmelser delar de innehåller bestämmelser
som rör skydd för beteckningar som rör skydd för beteckningar
på jordbruksprodukter och livs- på jordbruksprodukter och livsmedel
medel, följande förordningar:
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008
av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och
märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
1576/89,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr
1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och
(EG) nr 485/2008,
39

Senaste lydelse 2015:766.
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4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014
av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och
märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1601/91, och
5. Europaparlamentets
och
5. Europaparlamentets
och
rådets förordning (EG) nr rådets
förordning
(EU)
882/2004 av den 29 april 2004 om 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll för att säkerställa offentlig kontroll och annan
kontrollen av efterlevnaden av offentlig verksamhet för att säkerfoder- och livsmedelslagstiftningen ställa tillämpningen av livsmedelssamt bestämmelserna om djurhälsa och foderlagstiftningen och av
och djurskydd.
bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd,
växtskydd
och
växtskyddsmedel samt om ändring
av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU)
2016/2031,
rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG,
2008
/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG,
89/662/EEG,
90/425/EEG,
91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97
/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.
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Ord och uttryck
2a§
I denna lag betyder
1. Uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt
förordning (EU) 2017/625,
b) kontroll i övrigt av att denna
lag och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen följs,
2. uttrycket annan offentlig
verksamhet
a) annan offentlig verksamhet
enligt förordning (EU) 2017/625,
och
b) sådan verksamhet som i
övrigt utförs med stöd av lagen eller
föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i
förordning (EU) 2017/625.

Kontroll

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

4 § 40
Kontroll av efterlevnaden av
Offentlig kontroll ska utövas
denna lag, de föreskrifter och be- av Livsmedelsverket, länsstyrelslut som har meddelats med stöd serna och kommunerna.
av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de
beslut som har meddelats med stöd
40

Senaste lydelse 2011:411.
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av
EU-bestämmelserna
ska
utövas av Livsmedelsverket,
länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Kontrollmyndigheterna
ska
även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.
5§
Regeringen eller LivsmedelsUtöver vad som följer av de
verket får överlämna till ett så- EU-bestämmelser som lagen komdant kontrollorgan som avses i pletterar får regeringen eller Livsartikel 2 andra stycket 5 i Europa- medelsverket överlämna uppgiften
parlamentets och rådets förord- att utföra sådan offentlig kontroll
ning (EG) nr 882/2004 att utöva och annan offentlig uppgift som
sådan kontroll som avses i 4 §.
avses i 4 § till organ med delegerade
uppgifter eller till fysiska personer.
Ett överlämnande får inte avse
I fråga om åtgärder då
rätten att besluta om åtgärder vid regelverket inte följs eller vid
bristande efterlevnad av regelver- sådan misstanke får ett överlämket.
nande endast innefatta en rätt att
besluta att
1. vissa
av
aktörens
verksamheter blir föremål för systematisk eller ökad offentlig kontroll,
2. aktören ökar egenkontrollernas frekvens, eller
3. märkningen ändras för att
stämma överens med produktspecifikationerna, denna lag eller
de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar.
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Förvaltningslagens tillämpning
5a§
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel, och
liknande.

Tystnadsplikt
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8 § 41
Den som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller hon
har fått kännedom om under det
att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
9§
Om en kommun inte fullgör
Om en kommun inte fullgör
sin skyldighet att utöva kontroll sin skyldighet att utföra offentlig
enligt denna lag, får Livsmedels- kontroll eller annan offentlig
verket förelägga kommunen att verksamhet enligt denna lag, får
göra detta. Ett sådant före- Livsmedelsverket
förelägga
läggande ska innehålla uppgifter kommunen att göra detta. Ett såom de åtgärder som verket anser dant föreläggande ska innehålla
nödvändiga för att skyldigheten uppgifter om de åtgärder som
ska uppfyllas.
verket anser nödvändiga för att
skyldigheten ska uppfyllas.
Föreskrifter om kontroll

Föreskrifter om kontroll och
annan offentlig verksamhet

10 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
hur kontroll ska bedrivas.
hur offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet ska bedrivas.
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
41

Tidigare 8 § upphävd genom 2018:577.
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skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
att lämna information till en
sådan samordnande myndighet
som avses i 6 § första stycket.

skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter att lämna information
till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 § första
stycket.

Föreskrifter om
uppgiftslämnande
10 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna
uppgifter om sin verksamhet till en
kontrollmyndighet, ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter.
11 § 42
En kontrollmyndighet och
En kontrollmyndighet och
ett kontrollorgan har, i den ut- ett organ med delegerade uppgifter
sträckning som behövs för kon- eller en fysisk person som har detrollen, rätt att på begäran få
legerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet, rätt att på
begäran få
1. upplysningar och ta del av handlingar, och
42

Senaste lydelse 2011:411.
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2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta
prover.
Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och
för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att tillhandahålla
hjälp

Skyldighet att lämna hjälp

12 §
Den som är föremål för
Utöver vad som följer av
kontroll ska tillhandahålla den artiklarna 15.2 och 15.6 i
hjälp som behövs för att kon- förordning (EU) 2017/625 ska
trollen ska kunna genomföras.
den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet lämna den hjälp
som behövs för att kontrollen
eller verksamheten ska kunna
utföras.

Rapporteringssystem för
överträdelser
14 a §
En kontrollmyndighet ska ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana
rapporteringssystem.
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18 § 43
Regeringen
eller
den
Regeringen
eller
den
myndighet som regeringen myndighet som regeringen
bestämmer
får
meddela bestämmer får meddela föreföreskrifter om skyldighet att skrifter om skyldighet att betala
betala avgift för
en avgift för offentlig kontroll
1. kontroll enligt denna lag, de och annan offentlig verksamhet.
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EUbestämmelser som kompletteras av
lagen, och
2. prövning eller handläggning
enligt denna lag, de föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen eller de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.
Regeringen får meddela
Regeringen får meddela
föreskrifter om skyldighet för föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att ta ut sådan kommunerna att ta ut en sådan
avgift som avses i första stycket. avgift som avses i första
stycket.
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
beräkningen av avgifter som betalningen och, när det gäller de
statliga myndigheter och kon- avgifter som tas ut av en statlig
trollorgan tar ut.
myndighet och av ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter, hur avgifterna ska
beräknas.
20 §
Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag,
enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller beslut som
har meddelats av ett organ med
43

Senaste lydelse 2011:411.
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delegerade uppgifter eller av en
fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av organ eller
fysiska personer gäller 42 §
förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
20 a §
Den myndighet som har
delegerat uppgiften att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga
förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en
fysisk person

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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1.8

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363)
om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att 1–3, 8–10, 16–18, 21, 26 och 28 §§ och rubriken närmast
före 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 6 och 12 a §§, och
närmast före 1 a, 6 och 12 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag kompletterar
1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och
2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr
834/2007.
Lagen kompletterar även, i de
Lagen kompletterar även, i de
delar de innehåller bestämmelser delar de innehåller bestämmelser
som rör ekologisk produktion,
som rör ekologisk produktion,
1. Europaparlamentets och Europaparlamentets och rådets
rådets förordning (EG) nr förordning (EU) 2017/625 av
882/2004 av den 29 april 2004 om den 15 mars 2017 om offentlig
offentlig kontroll för att säkerställa kontroll och annan offentlig verkkontrollen av efterlevnaden av samhet för att säkerställa tillämpfoder- och livsmedelslagstift- ningen av livsmedels- och foderningen samt bestämmelserna om lagstiftningen och av bestämmelser
djurhälsa och djurskydd, och
om djurs hälsa och djurskydd,
2. tillämpningsförordningar
växtskydd och växtskyddsmedel
till Europaparlamentets och rådets samt om ändring av Europaparlaförordning (EG) nr 882/2004.
mentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014,
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(EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004,
rådets direktiv 89/608/EEG,
89/662/EEG,
90/425/EEG,
91/496/EEG,
96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt
rådets beslut 92/438/EEG.

Ord och uttryck
1a§
Uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet
betyder i denna lag samma sak
som i förordning (EU) 2017/625.

Kontrollmyndigheter och
kontrollorgan

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

2 § 44
Livsmedelsverket,
Statens
Livsmedelsverket,
jordbruksverk, de andra statliga jordbruksverk, andra
44

Statens
statliga

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
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förvaltningsmyndigheter
som myndigheter och kommunerna
regeringen bestämmer och kom- ska utöva offentlig kontroll.
munerna utövar kontroll av att
1. de EU-förordningar som
anges i 1 § och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och
2. denna lag, de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till
lagen, och de beslut som har
meddelats med stöd av lagen följs
Regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen mellan
kommunerna och de statliga förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter enligt första stycket.
Kontrollmyndigheterna ska
även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
3§
Livsmedelsverket och JordLivsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina bruksverket får inom sina
respektive ansvarsområden be- respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att sluta att överlämna uppgiften att
utöva sådan kontroll som avses i utföra offentlig kontroll och annan
2 § första stycket till ett sådant offentlig verksamhet till ett sådant
kontrollorgan som avses i artikel kontrollorgan som avses i artikel
2 i rådets förordning (EG) nr 2 i rådets förordning (EG) nr
834/2007 och som är en juridisk 834/2007 och som är en juridisk
person.
person.
I fråga om åtgärder vid
I fråga om åtgärder då
bristande efterlevnad eller vid regelverket inte följs eller vid
misstanke om bristande efter- sådan misstanke får ett sådant
levnad av regelverket får ett överlämnande endast innefatta
sådant överlämnande endast en rätt att
innefatta en rätt att
1. återkalla ett utfärdat certifikat,
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2. enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr
834/2007 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång, eller
3. enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr
889/2008 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring.

Tystnadsplikt
6 § 45
Den som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller hon
har fått kännedom om under det
att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
8§
Europeiska kommissionen
En kontrollmyndighet och ett
och ett kontrollorgan har samma kontrollorgan har rätt att, i den
rätt som en kontrollmyndighet utsträckning det behövs för
har enligt de EU-förordningar offentlig kontroll och annan
som anges i 1 § att, i den ut- offentlig verksamhet, på begäran
sträckning som behövs för kon- få
trollen, på begäran få
1. upplysningar,
2. del av handlingar,
3. tillträde till områden,
3. tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen lokaler och andra utrymmen
som har anknytning till den som har anknytning till verksamheten, och
45

Tidigare 6 § upphävd genom 2018:581.
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verksamhet som kontrollen avser, och
4. på sådana områden och i
4. på sådana områden och i
sådana utrymmen som avses i 3, sådana utrymmen som avses i 3,
göra undersökningar och ta få göra undersökningar och ta
prover.
prover.
Bestämmelserna i första
stycket gäller även för Europeiska
kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen.
9§
Den som är föremål för
Bestämmelser om skyldighet
kontroll ska lämna den hjälp för den som är föremål för
som behövs för att kontrollen offentlig kontroll eller annan
ska kunna genomföras.
offentlig verksamhet att lämna
den hjälp som behövs för att
kontrollen eller verksamheten
ska kunna utföras, finns i
artiklarna 15.2 och 15.6 i
förordning (EU) 2017/625.
10 §
Om en kommun inte fullgör
Om en kommun inte fullgör
de skyldigheter som följer av de skyldigheter som följer av
dess
kontrolluppdrag
får dess uppdrag att utföra offentlig
Livsmedelsverket
förelägga kontroll eller annan offentlig
kommunen att avhjälpa bristen. verksamhet får Livsmedelsverket
Ett sådant föreläggande ska in- förelägga
kommunen
att
nehålla uppgifter om de åtgärder avhjälpa bristen. Ett sådant
som Livsmedelsverket anser föreläggande ska innehålla uppnödvändiga för att bristen ska gifter om de åtgärder som Livskunna avhjälpas.
medelsverket anser nödvändiga
för att bristen ska kunna avhjälpas.
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Rapporteringssystem för
överträdelser
12 a §
En kontrollmyndighet ska ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana
rapporteringssystem.
16 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter mer får meddela föreskrifter om
om skyldighet att betala avgift skyldighet att betala avgift för
för
offentlig kontroll och annan
1. kontroll som avses i 2 §, offentlig verksamhet.
och
2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som
anges i 1 §, denna lag eller de
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.
Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av
statliga förvaltningsmyndigheter.

17 §
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan
kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket samt
föreskrifter om grunderna för
beräkning av avgifternas storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. skyldighet för ett
kontrollorgan att ta ut avgifter
för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet,
2. betalningen av avgifterna,
och
3. grunderna för hur avgifterna ska beräknas.

18 §
Regeringen får meddela
Regeringen får meddela
föreskrifter om skyldighet för föreskrifter om skyldighet för
en kommun att ta ut avgifter en kommun att ta ut avgifter för
för sådan kontroll och prövning offentlig kontroll och annan
som avses i 16 § första stycket.
offentlig verksamhet.
21 §
Någon sanktionsavgift får inte
Det ska inte beslutas om
beslutas för en gärning som sanktionsavgift för en överomfattas av ett vitesföreläggande. trädelse som omfattas av ett
föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.
26 § 46
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur sådan kontroll som
3. hur offentlig kontroll och
avses i 2 § första stycket ska bed- annan offentlig verksamhet ska
rivas, och
bedrivas,
4. skyldighet för en kommun
4. skyldighet för en kommun
eller ett kontrollorgan att lämna eller ett kontrollorgan att lämna
46

Senaste lydelse 2017:270.
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uppgifter till
myndighet.
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en

kontroll- uppgifter till en kontrollmyndighet, och
5. skyldighet för ekologiska
aktörer att lämna uppgifter om sin
verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.
Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.
28 §
Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som
anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län
där kontrollorganet har sitt säte.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av kontrollorgan
gäller 42 § förvaltningslagen.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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1.9

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen
(2018:1192)

Härigenom föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (2018:1192)
dels att 8 kap. 1, 6–8, 11, 12, 15 och 17 §§, 11 kap 2 och 3 §§ och
rubrikerna närmast före 8 kap. 1, 6–8 och 15 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 4 a, 8 kap. 1 a,
5 a, 6 a, och 9 a §§ och närmast före 1 kap. 4 a, 8 kap. 1 a, 5 a, 6 a och
9 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet
4a§
I denna lag betyder:
1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr
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1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004,
rådets direktiv 89/608/EEG,
89/662
/EEG, 90/425/EEG, 91/496
/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och
97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG, och
b) kontroll i övrigt av att denna
lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen följs,
2. uttrycket annan offentlig
verksamhet
a) annan offentlig verksamhet
enligt förordning (EU) 2017/625,
och
b) sådan verksamhet som i
övrigt utförs med stöd av lagen eller
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i
förordning (EU) 2017/625.
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8 kap.

Behörig myndighet för
offentlig kontroll

Behörig myndighet för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet

1§
Länsstyrelserna och de andra
Länsstyrelserna och de andra
myndigheter som regeringen myndigheter som regeringen
bestämmer
(kontrollmyndig- bestämmer utövar offentlig
heterna)
utövar
offentlig kontroll.
kontroll av efterlevnaden av
denna lag, föreskrifter och beslut
som har meddelats med stöd av
lagen, de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av
EU-bestämmelserna.
Kontrollmyndigheterna utför
även annan offentlig verksamhet.

Förvaltningslagens tillämpning
1a§
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
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– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av
uppgifter,
– 31 § om dokumentation av
beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse
om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och
liknande.
Tystnadsplikt
5a§
Den som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller hon
har fått kännedom om under det
att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Föreskrifter om offentlig
kontroll

Föreskrifter om offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

6§
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. den offentliga kontrollen,
1. den offentliga kontrollen
och
och annan offentlig verksamhet,
och
2. skyldighet för ett kon2. skyldighet för ett organ
trollorgan som anlitas i den med delegerade uppgifter, eller en
offentliga kontrollen att lämna fysisk person som har delegerats
information till den samord- vissa uppgifter, att lämna
nande kontrollmyndighet som information
till
den
avses i 3 §.
samordnande kontrollmyndighet som avses i 3 §.

Föreskrifter om
uppgiftslämnande
6a§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för djurhållare att lämna uppgifter
om sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa
uppgifter.
Offentlig kontroll som avser
andra än livsmedelsproducerande djur

Offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som avser
vissa djur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet
7§
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I Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efter-levnaden av
foderoch
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd finns bestämmelser
som ska tillämpas vid offentlig
kontroll av djurhållare som håller livsmedelsproducerande djur.
Regeringen får meddela
föreskrifter om att förordning
(EG) nr 882/2004 ska tillämpas
helt eller delvis vid offentlig
kontroll av andra djurhållare än
sådana som håller livsmedelsproducerande djur.

I förordning (EU) 2017/625
finns bestämmelser som ska
tillämpas vid offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i
fråga om djurhållare som håller
animalieproducerande djur och
sådana som ansvarar för levande
ryggradsdjur vid transport i
samband med ekonomisk verksamhet.

Avgifter för offentlig kontroll
och ärenden enligt lagen

Avgifter för offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

Regeringen
får meddela
föreskrifter om att förordning
(EU) 2017/625 ska tillämpas
helt eller delvis vid offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet i fråga om andra
djurhållare än sådana som avses i
första stycket.

8§
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mer får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift
skyldighet att betala en avgift för
1. för offentlig kontroll enligt offentlig kontroll och annan
lagen, föreskrifter som har med- offentlig verksamhet.
delats med stöd av lagen eller de
EU-bestämmelser som lagen
kompletterar, och
2. i ärenden enligt lagen, föreskrifter som har meddelats med
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stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur de avgifter som tas ut av
myndigheter och av kontrollorgan ska beräknas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur de avgifter som tas ut av
myndigheter och av ett organ
med delegerade uppgifter eller av
en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter ska beräknas.
9a§
En kontrollmyndighet får, vid
överträdelser av denna lag, de
föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, tillfälligt eller slutligt återkalla
1. kompetensbevis som utfärdats enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av
den 24 september 2009 om skydd
av djur vid tidpunkten för avlivning, och
2. kompetensbevis för skötare
som utfärdats enligt artikel 17.2 i
rådets förordning (EG) nr 1/2005
av den 22 december 2004 om
skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av
direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG)
nr 1255/97.
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11 §
En kontrollmyndighet och
En kontrollmyndighet, en
ett kontrollorgan som anlitas i den officiell veterinär som har förordoffentliga kontrollen har i den ut- nats enligt lagen (2009:1254) om
sträckning som behövs för kon- officiella veterinärer och ett organ
trollen rätt att på begäran få upp- med delegerade uppgifter eller en
lysningar och ta del av hand- fysisk person som har delegerats
lingar.
vissa uppgifter har i den
utsträckning det behövs för
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet rätt att på
begäran få upplysningar och ta
del av handlingar.
12 §
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet, en
kontrollorgan som anlitas i den officiell veterinär som har föroffentliga kontrollen har i den ordnats enligt lagen (2009:1254)
utsträckning som behövs för om officiella veterinärer och ett
kontrollen rätt att få tillträde till organ med delegerade uppgifter
områden,
anläggningar, eller en fysisk person som har
byggnader, lokaler och andra delegerats vissa uppgifter har i den
utrymmen där det kan antas att utsträckning det behövs för
djur hålls eller som berör djur- offentlig kontroll eller annan
hållningen, och där besiktiga offentlig verksamhet rätt att få
djuren, göra undersökningar och tillträde till områden, anläggta prover.
ningar, byggnader, lokaler och
andra utrymmen där det kan
antas att djur hålls eller som berör djurhållningen, och att där
besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.
Tillträde till bostäder får endast ske när det kan antas att djur
hålls där och
1. det kan antas att djurhållningen inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen,
2. syftet är att kontrollera att tidigare konstaterade brister i
djurhållningen har åtgärdats, eller
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3. syftet är att kontrollera en djurhållning som kräver tillstånd
enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.
En kontrollmyndighet och ett
En kontrollmyndighet, en
kontrollorgan har även rätt att få officiell veterinär som har förtillträde till områden, an- ordnats enligt lagen (2009:1254)
läggningar, byggnader, lokaler, om officiella veterinärer och ett
andra utrymmen och bostäder, organ med delegerade uppgifter
när det behövs för att kontrollera eller en fysisk person som har
att beslut om djurförbud enligt delegerats vissa uppgifter har även
9 kap. 1 § följs.
rätt att få tillträde till områden,
anläggningar, byggnader, lokaler, andra utrymmen och
bostäder, när det behövs för att
kontrollera att beslut om
djurförbud enligt 9 kap. 1 § följs.

Skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll

Skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll
och för annan offentlig
verksamhet

15 §
Den som är föremål för
Utöver vad som följer av
offentlig kontroll ska lämna den artiklarna 15.2 och 15.6 i
hjälp som behövs för att kon- förordning (EU) nr 2017/625 ska
trollen ska kunna genomföras.
den som är föremål för offentlig
kontroll eller för annan offentlig
verksamhet lämna den hjälp som
behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.
17 §
Bestämmelserna i 2–6 §§, 8 §
Bestämmelserna i 2–5 §§, 6–
första stycket 1, 9 § tredje stycket, 6 a §§, 9 § tredje stycket, 10, 13
10, 13 och 16 §§ tillämpas inte i och 16 §§ tillämpas inte i fråga
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fråga om djur som används inom om djur som används inom
Försvars-makten.
Försvarsmakten.
11 kap.
2§
Andra beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut som avser Försvarsmakten överklagas
dock till regeringen.
Beträffande vem som får
överklaga beslut av organ eller
fysiska personer gäller 42 §
förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
3§
Om ett beslut som har meddelats av en officiell veterinär som
har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer
överklagas, ska den myndighet som har förordnat den officiella
veterinären föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Den myndighet som har
delegerat en uppgift att utöva
offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till ett organ
eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en
sådan fysisk person.
Bestämmelserna
i
lagen
(1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter
ska gälla även för överklagande
av beslut som har meddelats av en
fysisk person.
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Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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Lagtext

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken
dels att 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §, 29 kap. 5 § och 31 kap. 10 § ska ha
följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 26 kap. 25 § ska lyda ”Skyldighet
att visa upp dispensbeslut”,
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 21 kap. 1 b § och
26 kap. 28–34 §§,
dels att det närmast före 26 kap. 26 § ska införas en ny rubrik som
ska lyda ”Omedelbar verkställighet” och närmast före 26 kap. 27 §
en ny rubrik som ska lyda ”Uppgifter om affärs- eller driftförhållanden eller av betydelse för försvaret” och närmast före 26 kap. 28, 29,
33 och 34 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
26 kap.

Anonyma inköp
28 §
En tillsynsmyndighet får, om
det är nödvändigt för att skydda
människors eller djurs liv eller
hälsa eller miljön, under annan
identitet och utan att ange
avsikten med inköpet köpa in en
produkt i syfte att kontrollera att
den uppfyller gällande krav i
denna balk, i föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken
samt i EU-förordningar inom
balkens tillämpningsområde.
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EU-lagstiftning om kontroll
29 §
Bestämmelser om kontroll av
att EU-lagstiftning inom balkens
tillämpningsområde följs finns i
1. Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93, och
2. Europaparlamentets och
rådets
förordning
(EU)
2017/625 av den 15 mars 2017
om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
och av bestämmelser om djurs
hälsa och djurskydd, växtskydd
och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr
1/2005 och (EG) nr 1099/2009
och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG,
2008/119/EG
och
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2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr
854/2004
och
(EG)
nr
882/2004,
rådets
direktiv
89/608/EEG, 89/662/ EEG,
90/425/EEG,
91/496/
EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).
30 §
Det som sägs om tillsynsmyndigheter och tillsyn i 3, 4, 6, 7,
28 §§ ska också gälla i fråga om
kontrollmyndigheter, kontroll
och annan offentlig verksamhet
enligt de förordningar som avses
i 29 §, när det som kontrolleras
är att EU-lagstiftning inom
denna balks tillämpningsområde
följs.
En åtgärd får endast vidtas
med stöd av första stycket om den
inte kan vidtas enligt någon av
förordningarna och inte strider
mot dem.
31 §
När de behöriga myndigheterna kontrollerar EU-lagstiftning inom denna balks tillämpningsområde i enlighet med de
förordningar som avses i 29 § i
detta kapitel ska
1. det som sägs i 9 § gälla
förelägganden och förbud som
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behövs för att förordningarna ska
följas,
2. det som sägs i 14, 17, 18 och
26 §§ gälla beslut som de
behöriga myndigheterna meddelar enligt förordningarna, och
3. det som sägs i 22 b § gälla
prov som har lämnats enligt
förordningarna.
En åtgärd får endast vidtas
med stöd av första stycket om den
inte kan vidtas enligt någon av
förordningarna och inte strider
mot dem.
32 §
Det
som
sägs
om
tystnadsplikt i 27 § ska gälla även
den som har befattat sig med
ärenden om EU-lagstiftning
inom
denna
balks
tillämpningsområde på grund av
en delegering av uppgifter i
enlighet med artikel 28 eller 31 i
förordning (EU) 2017/625.

Rapporteringssystem för
överträdelser
33 §
En tillsynsmyndighet som är en
behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/625 ska ha ett
ändamålsenligt
rapporteringssystem för att hantera anmälningar om misstänkta överträdelser av förordningen.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
sådana rapporteringssystem.

Förvaltningslagens tillämpning
34 §
Vid offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som
utförs av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter
tillämpas följande bestämmelser i
förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och
proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna
uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation, och
– 27 § om dokumentation av
uppgifter.

27 kap.
1 § 47
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för
1. prövning och tillsyn en1. prövning och tillsyn enligt
ligt denna balk eller enligt före- denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
47
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stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU-förordningar inom
denna balks tillämpningsområde, och

stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU-förordningar inom
denna balks tillämpningsområde,
2. kontroll och annan offentlig verksamhet enligt någon av de
förordningar som anges i 26 kap.
29 § i fråga om EU-lagstiftning
inom denna balks tillämpningsområde, och
2. utbildning som krävs en3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har med- ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.
delats med stöd av 14 kap.
Kommunfullmäktige
får
Kommunfullmäktige
får
meddela föreskrifter om sådana meddela föreskrifter om sådana
avgifter som avses i första avgifter som avses i första
stycket 1 när det gäller en kom- stycket 1 och 2 när det gäller en
munal myndighets verksamhet. kommunal myndighets verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får
bestämma att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska gälla
omedelbart även om beslutet överklagas.
28 kap.
1 § 48
För att fullgöra sina uppgifEn myndighet och den som
ter enligt denna balk eller EU- på myndighetens uppdrag utför
förordningar inom balkens ett arbete har rätt att få tillträde
tillämpningsområde har en till fastigheter, byggnader,
myndighet och den som på andra anläggningar och transmyndighetens uppdrag utför portmedel och där utföra
ett arbete rätt att få tillträde till undersökningar och andra åtfastigheter, byggnader, andra gärder för att fullgöra sina uppgifter enligt
48
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anläggningar samt transport1. denna balk,
medel och att där utföra under2. EU-förordningar inom
sökningar och andra åtgärder.
balkens tillämpningsområde,
eller
3. de förordningar som anges
i 26 kap. 29 § i fråga om EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde.
Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång finns
i 31 kap. 10 §.
29 kap.
5 § 49
För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i
högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. lämnar en oriktig uppgift
1. lämnar en oriktig uppgift
som från miljö- eller hälso- som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse skyddssynpunkt har betydelse
för en myndighets prövning eller för en myndighets prövning, tilltillsyn, om uppgiften lämnas i en syn eller kontroll om uppgiften
ansökan, anmälan eller annan lämnas i en ansökan, anmälan
handling som ska ges in till en eller annan handling som ska
myndighet enligt
lämnas till en myndighet enligt
a) en bestämmelse i denna
a) en bestämmelse i denna
balk, artikel 62 i förordning balk, artikel 62 i förordning
(EG) nr 1907/2006, artikel 33.1– (EG) nr 1907/2006, artiklarna
33.3 i förordning (EG) nr 33.1–33.3 i förordning (EG) nr
1107/2009 eller artikel 20 i för- 1107/2009, artikel 20 i förordordning (EU) nr 528/2012,
ning (EU) nr 528/2012, eller, i
fråga om kontroll av att EU-lagstiftning inom denna balks
tillämpningsområde följs, artikel
19 i förordning (EG) nr
765/2008,
b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av
balken, eller
49
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c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med
stöd av balken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller
regeringens föreskrifter,
2. ger en myndighet som enligt
artikel 15 i förordning (EU)
2017/625 begär de tillgång till en
handling som innehåller en oriktig
uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för
en myndighets kontroll av EUlagstiftning inom balkens tillämpningsområde,
2. i fråga om en verksamhet
3. i fråga om en verksamhet
eller åtgärd som är tillstånds- eller åtgärd som är tillståndseller anmälningspliktig enligt be- eller anmälningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller stämmelserna i 9, 11, 13 eller
14 kap. eller enligt föreskrifter 14 kap., eller enligt föreskrifter
som regeringen har meddelat som regeringen har meddelat
med stöd av de bestämmelserna med stöd av de bestämmelserna,
bryter mot en föreskrift som bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat om regeringen har meddelat om
skyldighet att underrätta till- skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en drifts- synsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller lik- störning i verksamheten eller liknande händelse som kan skada nande händelse som kan skada
människors hälsa eller miljön,
människors hälsa eller miljön,
3. bryter mot en bestämmelse
4. bryter mot en bestämmelse
i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket
eller 13 § om skyldighet att un- eller 13 § om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om derrätta tillsynsmyndigheten om
en förorening, överhängande en förorening, överhängande
fara för en allvarlig miljöskada fara för en allvarlig miljöskada
eller allvarlig miljöskada,
eller allvarlig miljöskada,
4. i fråga om innesluten an5. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning vändning, avsiktlig utsättning
eller utsläppande på marknaden eller utsläppande på marknaden
av genetiskt modifierade organ- av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift ismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat som regeringen har meddelat
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med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla kännedom om nya
uppgifter eller ändrade förhållanden,
5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter bryter mot
14 kap. 10 § eller mot före-skrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap. 11 § genom
att inte göra en anmälan för registrering i produktregistret enligt
de föreskrifter som regeringen
meddelat,
6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information om medlet som krävs
enligt artikel 56.1 i förordning
(EG) nr 1107/2009,
7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information
till Europeiska kommissionen i
enlighet med artikel 13.1, 13.2,
13.3, 13.4 eller 16.3 i förordning
(EG) nr 1223/2009 eller inte
uppdaterar informationen till
Europeiska kommissionen enligt
artikel 13.7 i samma förordning,
eller
8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om produkten som
krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

Lagtext

med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla kännedom om nya
uppgifter eller ändrade förhållanden,
6. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter bryter mot
14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap. 11 § genom
att inte göra en anmälan för registrering i produktregistret enligt
de föreskrifter som regeringen
meddelat,
7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information om medlet som krävs
enligt artikel 56.1 i förordning
(EG) nr 1107/2009,
8. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information
till Europeiska kommissionen i
enlighet med artiklarna 13.1,
13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i
förordning (EG) nr 1223/2009
eller inte uppdaterar informationen till Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma
förordning, eller
9. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om produkten som
krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.
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31 kap.
10 § 50
För skada och intrång som tillfogas fastighetsägaren genom åtgärder enligt 28 kap. 1 § betalas ersättning av staten. Om åtgärderna
har vidtagits av en kommun eller av någon annan på uppdrag av en
kommun, skall ersättning i stället betalas av kommunen.
Ersättning
enligt
första
Ersättning
enligt
första
stycket skall inte betalas, om åt- stycket ska inte betalas om åtgärderna vidtas med anledning av gärderna vidtas med anledning av
tillsyn över en verksamhet som tillsyn över en verksamhet som
utövas på fastigheten.
utövas på fastigheten, eller med
anledning av kontroll enligt en
förordning som anges i 26 kap.
29 § av att EU-lagstiftning inom
balkens tillämpningsområde följs.
Talan om ersättning väcks vid den mark- och miljödomstol
inom vars område marken eller större delen av den finns.
Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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Behovet av nationella åtgärder

Inom EU finns ett omfattande gemensamt regelverk inom
livsmedels-, foder-, djurhälso- och djurskyddsområdena.
Regleringen finns både i direktiv, som har genomförts i svensk rätt,
och i direkt tillämpliga förordningar. Syftet med regleringen är bl.a.
att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och
uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som beslutas
inom ramen för förverkligandet av den inre marknaden.
De materiella reglerna kompletteras av bestämmelser om hur
medlemsstaternas kontroll ska organiseras och bedrivas.
Bestämmelserna syftar till att förbättra kontrollens effektivitet och
genomdriva unionslagstiftningen för att uppnå ett ökat skydd mot
riskerna för människors och djurs hälsa och ett bättre växtskydd och
djurskydd i unionen. Regelverket utgör också en rättslig ram till stöd
för ett integrerat tillvägagångssätt för offentlig kontroll i alla led i
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.
Det är i första hand de aktörer som EU-regelverket riktar sig till
som ansvarar för att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med
unionslagstiftningen. Av medlemsstaterna utsedda behöriga
myndigheter kontrollerar att relevanta krav uppfylls och
upprätthålls på ett effektivt sätt genom offentlig kontroll.
Den rättsliga ramen för den offentliga kontrollen finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (den gällande kontrollförordningen). Genom förordningen ges de behöriga myndigheterna verktyg för att övervaka att företagen lever upp till sina
skyldigheter enligt lagstiftningen. Vissa områden regleras dock
endast delvis, eller inte alls. Exempelvis finns särskilda bestämmelser
om offentlig kontroll i Europaparlamentets och rådets förordning
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(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte
är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002.
I mars 2017 antogs en ny kontrollförordning, Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll), härefter kallad den nya
kontrollförordningen.
Den nya kontrollförordningen ersätter den nuvarande
kontrollförordningen. Förordningen ska tillämpas på flera nya
områden. Utöver livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd,
omfattar förordningen även offentliga kontroller avseende
skyddsåtgärder mot växtskadegörare, användning och försäljning av
växtskyddsmedel, avsiktligt utsättning i miljön (det vill säga odling)
av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och
foderproduktion samt animaliska biprodukter. Det förtydligas även
att förordningen omfattar kontroller på områdena ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter, samt
användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar,
skyddade geografiska beteckningar och traditionella specialiteter
samt
vissa
kontroller
av
handelsnormer.
Den
nya
kontrollförordningen innebär generellt sett en översyn av den
nuvarande lagstiftningen. Bestämmelserna i den nya förordningen
har också anpassats till det utökade tillämpningsområdet.
I flera svenska lagar finns bestämmelser som kompletterar den
nuvarande kontrollförordningen. Det finns ett behov av att se över
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dessa lagar. Eftersom den nya kontrollförordningen har ett vidare
tillämpningsområde än den nuvarande kontrollförordningen
behöver det också göras en översyn av ytterligare ett antal lagar.
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3

Den gällande kontrollförordningen
(EG) nr 882/2004

I den gällande kontrollförordningen finns regler om den kontroll
som medlemsstaterna ska utföra för att säkerställa att foder- och
livsmedelsföretagarna följer de krav som finns inom områdena foder,
livsmedel, djurskydd och djurhälsa. Vissa aspekter i
kontrollförordningen gäller dock även för vissa andra områden.
Genom hänvisningar i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009 framgår bl.a. att bestämmelserna i kontrollförordningen om fleråriga nationella kontrollplaner, kommissionens kontroller i medlemsstaterna och gemenskapens kontroll i
tredje land gäller även för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter. Vidare omfattar kontrollförordningen
kontrollåtgärder för användningen av växtskyddsmedel i livsmedelsframställningen, men den reglerar i övrigt inte övervakning och
kontroll av lagring och användning av växtskyddsmedel.
Kontrollförordningen reglerar inte uttryckligen ekologisk
produktion. Den är dock, genom hänvisningar i bl.a. rådets
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, tillämplig även vid
kontroll av att skyldigheterna på detta område iakttas. Detsamma
gäller för kontroll av att kraven i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel följs.
Genom hänvisningar i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om
upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG är den
gällande kontrollförordningen också tillämplig vid kontroll av att
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skyldigheterna beträffande material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel iakttas.
Med offentlig kontroll avses i kontrollförordningen kontroll som
utförs av en behörig myndighet eller av EU:s inspektörer i syfte att
kontrollera att bestämmelserna följs. Förordningen innehåller
grundläggande bestämmelser om hur den offentliga kontrollen ska
organiseras och genomföras. Den reglerar både vilka skyldigheter
som vilar på medlemsstaterna och vilka skyldigheter och uppgifter
som åligger de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna är
skyldiga att se till att offentlig kontroll genomförs regelbundet och
så ofta som det är lämpligt för att uppnå målen i förordningen.
Kontrollen ska vara riskbaserad, opartisk, enhetlig och av god
kvalitet. Kontrollen ska särskilt beakta klarlagda risker som kan
påverka foder- och livsmedelssäkerhet, djurhälsa eller djurskydd,
företagarnas tidigare resultat vid kontroller, tillförlitligheten i
företagarnas egenkontroll samt information som kan tyda på att
gällande bestämmelser inte följs.
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ska ansvara för att målen i förordningen nås. Medlemsstater som har gett
mer än en myndighet behörighet att utföra offentliga kontroller ska
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig samordning mellan alla
berörda behöriga myndigheter.
Kontrollförordningen innehåller förhållandevis detaljerade krav
på den personal som ska utföra offentlig kontroll. Kontrollpersonalen ska ha den utbildning och erfarenhet som är lämplig
och erforderlig för att kunna utföra sina uppgifter och kontrollen på
ett enhetligt sätt. Personalen ska vidare kunna samarbeta över sina
respektive kompetensområden, vara uppdaterad och få regelbunden
vidareutbildning.
Grundläggande bestämmelser om finansieringen av den offentliga kontrollen finns också i kontrollförordningen. Där slås det fast
att medlemsstaterna ska se till att tillräckliga finansiella resurser
finns tillgängliga för att tillhandahålla nödvändig personal och andra
resurser för offentlig kontroll. I vissa fall och för vissa verksamheter
är det obligatoriskt för medlemsstaterna att ta ut avgifter enligt
förordningen. Det gäller bl.a. för offentlig kontroll vid slakterier och
vid import av vissa varor såsom kött- och fiskeriprodukter.
Därutöver får varje medlemsstat själv bestämma lämplig
finansieringsform. En medlemsstat kan därför välja att finansiera
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kontrollen genom allmän beskattning, genom avgifter eller genom
andra pålagor. Om medlemsstaterna väljer att avgiftsfinansiera
kontrollen finns det i förordningen ett antal principer som ska ligga
till grund för det nationella avgiftssystemet. Avgifterna får t.ex. inte
överstiga ansvarig myndighets kostnader för löner, utrymmen,
verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande
kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Vid fastställandet av avgifterna ska företagets storlek, risknivå och geografiska begränsningar beaktas. Avgiftsbeloppen får fastställas som
schablonbelopp på grundval av kontrollmyndigheternas kostnader
under en bestämd tid. Utöver den ordinarie kontrollverksamheten
kan s.k. extra offentlig kontroll bli aktuell om den verksamhet som
kontrollerats uppvisar brister. Vid en sådan extra offentlig kontroll
ska som huvudregel samtliga kostnader för kontrollen debiteras den
företagare som har ansvaret för bristerna.
I kontrollförordningen finns även regler om offentlig kontroll
vid införsel av foder och livsmedel från tredje land samt regler om
hur unionen ska övervaka att medlemsstaterna följer lagstiftningen.
Kommissionen
ska
genom
revisioner
kontrollera
att
medlemsstaterna genomför den offentliga kontrollen i enlighet med
förordningens mål.
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Livsmedel

Livsmedelslagen (2006:804) syftar till att säkerställa en hög
skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenters intressen när
det gäller livsmedel. Lagen gäller alla stadier av produktions-,
bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel.
Vad som är ett livsmedel framgår av artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet. Därtill jämställs med livsmedel enligt den
svenska livsmedelslagen vatten, från och med den punkt där vattnet
tas in i vattenverken fram till dess att vattnet ska omfattas av begreppet enligt artikeln, dvs. vid tappkranen, samt snus och tuggtobak.
Primärproduktion för användning inom privathushåll och enskildas
handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll undantas dock från livsmedelslagens tillämpningsområde.
Livsmedelslagen kompletterar de EU-bestämmelser som har
samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka
grundförordningar som avses, bl.a. den gällande kontrollförordningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
har rätt att meddela de föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de
beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.
Livsmedelslagen
innehåller
vidare
bestämmelser
om
kontrollmyndigheter och deras befogenheter för att kunna utöva
offentlig kontroll, skyldighet för kontrollobjektet att tillhandahålla
hjälp vid kontroll, bemyndiganden om avgifter, straffbestämmelser
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och bestämmelser om överklagande m.m. Lagen kompletteras av
livsmedelsförordningen (2006:813) och av myndighetsföreskrifter.
4.1.1

Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Bestämmelser om offentlig kontroll
Den nationella regleringen av livsmedelskontrollen finns förutom i
livsmedelslagen och livsmedelsförordningen i Livsmedelsverkets
föreskrifter. Bestämmelser om offentlig kontroll finns även i lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och i tillhörande förordning med samma
namn (2009:1425). När det gäller ekologisk produktion finns
bestämmelser om offentlig kontroll i lagen (2013:363) om kontroll
av ekologisk produktion och i tillhörande förordning (2013:1059).
Ytterligare bestämmelser om kontroll finns i förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från
ett tredje land och förordningen (2011:1060) om kontroll vid export
av livsmedel.
Kontrollmyndigheter
Enligt livsmedelslagen ska den offentliga kontrollen av att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EUbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna följs, utövas av
Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och
kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. Den
närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna anges i
huvudsak i livsmedelsförordningen.
De flesta livsmedelsanläggningarna i Sverige står under kommunal
kontroll. Kommunerna utför offentlig kontroll i t.ex. butiker,
restauranger och skolkök. Det finns möjligheter till kommunal
samverkan och viss överflyttning av kontrollansvar mellan Livsmedelsverket och kommunerna.
Länsstyrelserna ansvarar för den offentliga kontrollen av livsmedelsföretagens anläggningar i primärproduktionen som t.ex. enskilda
jordbruk. Länsstyrelserna ska vidare på regional nivå samordna och
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ge råd och stöd till kommunerna i deras kontrollverksamhet, men
också granska hur kommunerna utför sin kontroll.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar för att utöva
offentlig kontroll av alla livsmedelsanläggningar inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk som drivs
av eller för respektive myndighet.
Livsmedelsverket utför offentlig kontroll av livsmedelsföretagare
som bedriver verksamhet som omfattas av vissa särskilda
hygienregler, exempelvis slakterier. Det är vidare Livsmedelsverkets
ansvar att kontrollera livsmedel som ska föras in över en
gränskontrollstation från ett tredje land. Livsmedelsverket ansvarar
även för att samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd
och vägledning till dessa. Livsmedelsverket har även rätt att, efter
bemyndigande från regeringen, meddela föreskrifter om offentlig
kontroll.
Livsmedelsverket ansvarar vidare, efter samråd med Jordbruksverket, för att utarbeta den fleråriga nationella kontrollplanen
som ska finnas i varje medlemsstat enligt artikel 41 i den gällande
kontrollförordningen. I praktiken tas den nationella kontrollplanen
fram gemensamt av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.
Syftet med kontrollplanen är att den ska bidra till ökad effektivitet,
likvärdighet och samordning av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan. Förutom kontroll av att företag följer bestämmelser som
rör livsmedel omfattar kontrollplanen även kontroll av att
lagstiftningen om foder, animaliska biprodukter, djurhälsa,
djurskydd, ekologisk produktion och skyddade beteckningar m.m.
följs. Planen är uppdelad i fyra delar och innehåller vägledning för
kontrollmyndigheterna om exempelvis den offentliga kontrollens
genomförande, organisation och revision.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
Den offentliga kontrollen av att bestämmelserna om livsmedel följs
är riskbaserad och ska utföras regelbundet och så ofta som är lämpligt med hänsyn tagen till bl.a. företagens egenkontroll och myndighetens tidigare erfarenheter. Kontrollen utförs olika ofta på olika
typer av anläggningar. Genom en riskklassning av livsmedels-
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anläggningarna tilldelas varje anläggning i stegen efter primärproduktionen en kontrolltid. Anläggningar i de lägre riskklasserna
kontrolleras som huvudregel en gång under ett år men ibland kontrolleras verksamheterna vartannat eller vart tredje år beroende på
beslutad kontrolltid. Anläggningar i de högre riskklasserna kontrolleras flera gånger per år. Exempel på verksamheter som hör till
de högre riskklasserna är bearbetning av rått kött och opastöriserad
mjölk. För slakterier och vilthanteringsanläggningar utövas kontroll
kontinuerligt när verksamhet bedrivs. Kontrolltiden för den typen
av verksamhet är, utöver riskklassningen, i huvudsak styrd av
djurslag och produktionsvolym. I primärproduktionen av livsmedel
är kontrollfrekvensen lägre än vad den är för stegen efter primärproduktionen. Som hjälp för att välja ut kontrollobjekt i primärproduktionen av livsmedel finns en riskklassningsmodell som är
gemensam för kontroll av livsmedel och foder. I primärproduktionen sker varje år kontroll av cirka 1,5 procent av uppskattat
antal primärproducenter av livsmedel, som under 2017 uppgick till
drygt 60 000. Kontrollen är i de flesta fall planerad i förväg. Om den
planerade kontrollen behöver följas upp görs detta genom extra
offentliga kontroller.
Huvuddelen av kontrollen består av inspektioner vid livsmedelsanläggningar, t.ex. restauranger och butiker. Vid en inspektion undersöks olika aspekter för att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs. Det kan vara en särskild detalj som
undersöks, t.ex. att utrustningen är rengjord eller att livsmedlen
förvaras i rätt temperatur. Exempel på andra relevanta
kontrollmetoder är kartläggning, övervakning, revision, provtagning
och analys. Metoderna kompletterar varandra och går ibland in i
varandra. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs uppstår
olika risker och därmed finns behov av att kontrollera olika
parametrar. Kontrollmyndigheterna måste avgöra om fokus vid
kontrollen ska vara på t.ex. hantering av avfall, vattenkvalitet,
utbildning eller spårbarhet. Det som granskas vid kontrollerna är
framför allt rengöring, temperatur, hantering, personlig hygien och
infrastruktur. Andra parametrar, som mikrobiologiska kriterier och
vattenkvalitet, granskas mer sällan. En viktig del av kontrollen vid
slakt är att besiktiga djur före slakt, för att se att de inte uppvisar
några sjukdomstecken och för att kontrollera att det inte finns några
brister i djurskyddet. Efter slakt besiktigas slaktkropparna och
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slaktbiprodukterna för att bedöma om det finns faktorer som gör
köttet otjänligt som livsmedel. Utöver visuell besiktning, palpation
och genomskärning kan besiktningen bestå i t.ex. luktbedömningar
och laboratorieundersökningar.
Genom nationella kontrollprogram som Livsmedelsverket ansvarar för sker en årligen återkommande kontroll inom vissa områden, som t.ex. kontroll av restsubstanser, bekämpningsrester, salmonella och dioxin i fet fisk från Östersjön samt kontroll av musslor. Gemensamt för de olika programmen är att kontroll sker av att
ämnen där det finns gränsvärden eller åtgärdsnivåer, s.k. reglerade
ämnen, inte förekommer i halter över de fastställda nivåerna. I kontrollen letar man även efter ämnen som inte får finnas i livsmedlet,
s.k. otillåten användning.
Gränskontroll av produkter av animaliskt ursprung som är avsett
som livsmedel samt vissa icke animaliska livsmedel genomförs av
Livsmedelsverket på särskilda gränskontrollstationer. Kontrollen
vid en gränskontrollstation är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. I dokumentkontrollen kontrolleras
att medföljande veterinärintyg eller motsvarande dokument och
eventuella andra dokument överensstämmer med gällande importvillkor och uppgifter om sändningen. Identitetskontrollen är en
kontroll av att medföljande dokument och märkning stämmer
överens med produkten. Den fysiska kontrollen görs för att se om
produkten uppfyller införselvillkoren och att den inte har påverkats
menligt under transporten. Den kan genomföras genom okulär eller
organoleptisk besiktning, kontroll av temperatur, provtagning för
mikrobiologisk analys m.m.
Finansiering av den offentliga kontrollen
Bestämmelser om finansiering av livsmedelskontrollen finns, förutom i den gällande kontrollförordningen, i livsmedelslagen, i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt i Livsmedelsverkets föreskrifter. Den kontroll som utförs av Försvarsinspektören för hälsa
och miljö samt kontroll av livsmedel inom primärproduktionen
finansieras genom skattemedel. Vidare är de nationella kontrollprogrammen delvis anslagsfinansierade. Kontrollen av musslor, som är
en del av kontrollprogrammen, är finansierad genom bidrag och anslag. Även kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar
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är delvis anslagsfinansierad, vilket det framgår mer om nedan.
Livsmedelskontrollen i övrigt är avgiftsfinansierad. Enligt
livsmedelslagen har regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet att betala
avgift för offentlig kontroll, prövning och registrering.
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska kontrollmyndigheternas
ordinarie offentliga kontroll finansieras genom en årlig avgift som
de livsmedelsföretagare och aktörer inom ekologisk produktion,
vilkas verksamhet är föremål för kontroll, betalar. Avgiften ska även
betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. Avgiften fastställs av kontrollmyndigheterna och
betalas genom ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheterna sätta ned eller
efterskänka avgiften.
Utöver den årliga avgiften tas särskilda avgifter ut för registrering
och godkännanden av olika slag samt för viss provtagning och
undersökning. Avgifter tas även ut för import och export av livsmedel.
Slakteri- och vilthanteringsanläggningar betalar i stället för en
årlig avgift en bemanningsavgift till Livsmedelsverket, utifrån den
kontrolltid som fastställs av verket. För styckningsanläggningar ska
både en årlig avgift och en bemanningsavgift för särskild kontroll
betalas. Slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar samt mjölkanläggningar, fisk- och vattenbruksanläggningar och import av vissa livsmedel utgör sådana verksamheter som
omfattas av en obligatorisk minimiavgift enligt den gällande
kontrollförordningen. Dessa verksamheter måste betala en avgift
som uppgår till lägst minimibeloppet. Livsmedelsverket tilldelas
årligen anslagsmedel för att sänka kontrollavgiften för slakterier och
vilthanteringsanläggningar, inklusive godkännande av anläggningar
vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar. Anslaget
fördelas på ett sådant sätt att särskild hänsyn tas till slakterier och
vilthanteringsanläggningar med en produktion som understiger
200 ton per år.
När extra offentlig kontroll blivit nödvändig på grund av bristande efterlevnad ska avgift tas ut enligt artikel 28 i den gällande
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kontrollförordningen. Avgift ska dock inte betalas för kontroll som
föranletts av klagomål som visat sig vara obefogade.

4.2

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer i miljön

4.2.1

Allmänt

All slags verksamhet där genetiskt modifierade organismer (GMO)
hanteras måste ha tillstånd. Lagstiftningen om avsiktlig utsättning av
GMO i miljön genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av
rådets direktiv 90/220/EEG. Direktivet syftar till att i enlighet med
försiktighetsprincipen närma medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och att skydda människors hälsa och miljön
när GMO avsiktligt sätts ut i miljön eller när produkter som består
av eller innehåller GMO släpps ut på marknaden. På EU-nivå finns
också Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade
livsmedel och foder. Den förordningen reglerar godkännande av
livsmedel och foder som innehåller eller är framställt av GMO men
kan också användas för godkännande av odling. Ansökan om godkännande av en GMO för odling kan alltså ske enligt både direktiv
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003. Direktiv
2001/18/EG reglerar även avsiktlig utsättning i andra syften än för
utsläppande på marknaden, t.ex. fältförsök.
På GMO-området i övrigt finns Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och
spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av
genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning
av genetiskt modifierade organismer, som bl.a. reglerar export av
GMO från EU. Det finns även ett direktiv som reglerar innesluten
användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Den nya
kontrollförordningen omfattar dock endast avsiktlig utsättning av
GMO i miljön för produktion av livsmedel och foder, dvs. i
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praktiken odling av GMO för att producera livsmedel och foder,
samt livsmedel och foder som innehåller GMO.
I direktiv 2001/18/EG finns bl.a. bestämmelser om godkännande
av utsläppande på marknaden av GMO för odling. En ansökan om
tillstånd ska bl.a. innehålla omfattande uppgifter om den genetiska
modifieringen, en bedömning av risker för människors hälsa och
miljön samt förslag till övervakning efter det att produkten har
släppts ut på marknaden. Övervakningen syftar till att bekräfta
antaganden om eventuella negativa effekter som har gjorts i
miljöriskbedömningen och till att upptäcka negativa effekter på
människors hälsa eller miljön som inte förutsågs i miljöriskbedömningen. Resultaten av övervakningen ska rapporteras till EUkommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.
I förordning (EG) nr 1829/2003 finns regler för godkännande för
utsläppande på marknaden av GMO för import och hantering,
odling samt användning av GMO och produkter framställda av
GMO som livsmedel och foder. Många av kraven vad gäller ansökan,
miljöriskbedömning och miljöövervakningsplan överensstämmer
med vad som gäller enligt direktiv 2001/18/EG. Därutöver ställs
krav på dokumentation av undersökningar av produkternas
egenskaper.
I svensk lagstiftning regleras användningen av GMO i 13 kap.
miljöbalken. Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att genomföra en
avsiktlig utsättning av GMO eller för att släppa ut en produkt som
innehåller eller består av sådana organismer på marknaden. Miljöbalken kompletteras såvitt avser odling av GMO av förordningen
(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön, vilken i allt väsentligt genomför direktiv 2001/18/EG.
4.2.2

Nuvarande tillsynssystem och dess finansiering

Bestämmelser om tillsyn
I 26 kap. miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Kapitlet
innehåller grundläggande bestämmelser om fördelningen av
tillsynsansvaret och om de åtgärder tillsynsmyndigheterna kan vidta
vid överträdelser i enskilda fall. Med stöd av bestämmelserna i 26
kap. miljöbalken kan tillsynsmyndigheterna besluta om de
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förelägganden och förbud som behövs för att balken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken ska följas.
Tillsynsmyndigheter
Enligt 26 kap. 3 § miljöbalken utövas tillsynen av Naturvårdsverket,
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen
bestämmer. Regeringen får enligt 26 kap. 5 § miljöbalken meddela
föreskrifter om att kapitlet ska gälla även i fråga om tillsyn över att
EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde följs.
Regeringen har med stöd av det bemyndigandet meddelat miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt miljötillsynsförordningen är
tillsynsansvaret för GMO uppdelat mellan olika myndigheter beroende på vilken organism och vilket användningsområde det är fråga
om. Så har t.ex. Havs- och vattenmyndigheten enligt 2 kap. 13 §
ansvar för tillsynen i fråga om avsiktlig utsättning av vattenlevande
GMO och Kemikalieinspektionen enligt 2 kap. 14 § ansvar för tillsynen i fråga om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
mikroorganismer, nematoder, insekter och spindeldjur medan
Jordbruksverket enligt 2 kap. 18 § har ansvar för tillsynen i fråga om
avsiktlig utsättning av GMO i den utsträckning någon annan
myndighet inte ansvarar för tillsynen. I frågor om tillämpningen av
bestämmelserna om genteknik i 13 kap. miljöbalken är den operativa
tillsynsmyndigheten också tillsynsvägledande myndighet inom det
område som motsvarar myndighetens operativa ansvar.
Finansiering av tillsynen
Miljöbalkens bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn
finns i balkens 27 kap. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken samt för prövning och tillsyn med anledning av EUförordningar inom miljöbalkens område. Regeringen har med stöd
av bemyndigandet beslutat förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Enligt 5 kap. 1 § i den
förordningen får de myndigheter som anges i 2 kap. 12–18 §§
miljötillsynsförordningen inom sina ansvarsområden meddela
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föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn i fråga om sådan
genteknisk verksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket
miljöbalken.

4.3

Foder och animaliska biprodukter

4.3.1

Allmänt

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter syftar till att
säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det
gäller foder och animaliska biprodukter. Lagen gäller i alla led från
och med primärproduktionen av foder till och med utsläppande av
foder på marknaden och utfodring av djur. Vad som utgör foder
framgår av artikel 3 i förordning (EG) nr 178/2002.
Lagen gäller utöver foder också befattning med animaliska
biprodukter och därav framställda produkter. Vad som utgör sådana
produkter framgår av artiklarna 3.1 respektive 3.2 i förordning (EG)
nr 1069/2009. I likhet med livsmedelslagen kompletterar lagen om
foder och animaliska biprodukter sådana EU-förordningar som har
samma syfte som lagen och som faller inom lagens
tillämpningsområde och som regeringen har gett tillkänna i Svensk
författningssamling, bl.a. den gällande kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt
att meddela de föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut
som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om kontrollmyndigheter
och deras befogenheter för att kunna utöva offentlig kontroll,
skyldighet för kontrollobjektet att tillhandahålla hjälp vid kontroll,
bemyndiganden om avgifter, straffbestämmelser och bestämmelser
om överklagande m.m. Lagen kompletteras av förordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter och av
myndighetsföreskrifter.
4.3.2

Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Bestämmelser om offentlig kontroll
Den nationella regleringen av kontrollen av foder och animaliska
biprodukter och därav framställda produkter finns förutom i lagen
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respektive förordningen om foder och animaliska biprodukter i
myndighetsföreskrifter. Beträffande ekologisk produktion finns
bestämmelser om offentlig kontroll i lagen (2013:363) om kontroll
av ekologisk produktion och tillhörande förordning (2013:1059).
Kontrollmyndigheter
Enligt lagen om foder och animaliska biprodukter ska den offentliga
kontrollen av efterlevnaden av lagen, de föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av
EU-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket, länsstyrelserna,
andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad
regeringen bestämmer. Den närmare ansvarsfördelningen mellan
kontrollmyndigheterna anges i huvudsak i förordningen om foder
och animaliska biprodukter.
Om inte annat följer av förordningen eller regeringen beslutar
något annat är Jordbruksverket behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll. Jordbruksverket får lämna över kontrolluppgifter
till länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt.
Jordbruksverket ansvarar även för att samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dessa. Jordbruksverket har även, efter bemyndigande från regeringen, rätt att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Jordbruksverket ansvarar för offentlig kontroll vid bl.a. bearbetningsanläggningar för foder och animaliska biprodukter, mellanhanteringsanläggningar och lagringsanläggningar samt anläggningar som hanterar
jakttroféer (konservatorer), ben, hudar, skinn, ull, hår och biodlingsprodukter m.m.
Länsstyrelserna ansvarar för kontroll av insamling, omlastning
och transport av sådana animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall. Länsstyrelserna utövar även
offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder,
dvs. lantbrukare.
Kommunerna utövar offentlig kontroll av bl.a. nedgrävning av
animaliska biprodukter, utlämnande och transport av matavfall,
förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i
primärproduktionen samt förvaring av animaliska biprodukter i
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primärproduktionen. Det finns möjligheter till kommunal samverkan och viss överflyttning av kontrollansvar mellan Jordbruksverket
eller andra statliga kontrollmyndigheter och kommunerna.
Ansvaret för kontroll av hantering och utlämnande av animaliska
biprodukter och därav framställda produkter vid verksamheter som
hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen, exempelvis Livsmedelsverket.
Det rör sig om samtliga livsmedelsanläggningar, t.ex. slakterier och
vilthanteringsanläggningar.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll av vissa verksamheter, bl.a. avseende foder,
animaliska biprodukter och matavfall, som bedrivs inom
Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive
myndighet.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
Den offentliga kontrollen av att bestämmelserna om foder och
animaliska biprodukter följs är riskbaserad och ska utföras regelbundet och så ofta som är lämpligt med hänsyn tagen till bl.a. företagens egenkontroll och myndighetens tidigare erfarenheter. Som
hjälp för att välja ut kontrollobjekten i primärproduktionen av foder
finns en riskklassningsmodell som är gemensam för kontroll av
foder och livsmedel. Registrerade foderanläggningar i primärproduktionen uppgick år 2016 till drygt 50 000. I primärproduktionen
sker kontroll av cirka 1 procent av de registrerade foderanläggningarna varje år. För andra foderföretag än primärproducenter ska kontroller göras enligt en kontrollplan, vilken skapas i
ett system som är kopplat till registret över registrerade anläggningar. Kontrollobjekten väljs då ut enligt en risk- och erfarenhetsmodell där även volymen foder påverkar kontrollfrekvensen.
Högsta kontrollfrekvens för dessa foderföretag är flera gånger per år
och lägsta kontrollfrekvens är vart tionde år. Även kontrollen av
animaliska biprodukter sker enligt en årlig kontrollplan för de flesta
verksamheter. En riskvärdering görs för dessa verksamheter och de
placeras i olika riskklasser där högsta kontrollfrekvens är flera gånger
per år och lägsta kontrollfrekvens är vart femte år.
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Kontrollen är i de flesta fall planerad i förväg. Om den planerade
kontrollen behöver följas upp görs detta genom extra offentliga
kontroller.
De kontrollmetoder som används är bl.a. inspektion, provtagning
och analys. När det gäller foder kontrolleras bl.a. märkningsuppgifter, att företagen och deras foder är registrerade hos Jordbruksverket, allmän hygien, användningen av fodertillsatser och
foderråvaror samt företagens egenkontroller. Kontrollen tar i första
hand sikte på att företagen har system och rutiner för att själva
säkerställa att fodret är säkert. De foderanläggningstyper som finns
är bl.a. foderleverantörer, butiker, lager och transportörer. När det
gäller anläggningar som hanterar animaliska biprodukter och därav
framställda produkter kontrolleras att de lever upp till de krav som
ställs på spårbarhet och säker hantering. Om animaliska biprodukter
och därav framställda produkter bearbetas på anläggningen kontrolleras dessutom att bearbetningen lever upp till kraven och att
återkontamination inte sker. Därutöver sker kontroll av företagens
egenkontroller.
Gränskontroll av animaliska biprodukter, foder innehållande
animaliska biprodukter samt foder som ska kontrolleras enligt
kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om
tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst
foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om
ändring av beslut 2006/504/EG, genomförs på särskilda gränskontrollstationer av Jordbruksverket. Kontrollen vid en gränskontrollstation är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och
fysisk kontroll. I dokumentkontrollen kontrolleras att medföljande
veterinärintyg eller motsvarande dokument och eventuella andra
dokument överensstämmer med gällande importvillkor och uppgifter om sändningen. Identitetskontrollen är en kontroll av att medföljande dokument och märkning stämmer överens med produkten.
Den fysiska kontrollen görs för att se om produkten uppfyller
införselvillkoren och att den inte har påverkats menligt under
transporten. Den kan genomföras genom okulär eller organoleptisk
besiktning, kontroll av temperatur, provtagning för mikrobiologisk
analys m.m.
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Finansiering av den offentliga kontrollen
Bestämmelser om finansiering av kontrollen av foder och animaliska
biprodukter finns, förutom i den gällande kontrollförordningen, i
lagen om foder och animaliska biprodukter, förordningen
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter samt i Jordbruksverkets föreskrifter. Kontrollen är
i huvudsak finansierad genom avgifter. Enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter har regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet
att betala avgift för offentlig kontroll samt i ärenden enligt lagen, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EUbestämmelser som kompletteras av lagen. De ärenden som omnämns
i förarbetena är ärenden som rör frågor som omfattas av
bemyndigandena i nuvarande 9–11 §§ lagen om foder och animaliska
biprodukter samt ärenden om godkännande och registrering (prop.
2005/06:128 s. 272 f.). Enligt 9 § får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i enskilda fall
besluta om villkor för eller förbud mot bl.a. införsel, användning
samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder. Samma
sak gäller för animaliska biprodukter och därav framställda
produkter enligt 11 §. Enligt 10 § får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i enskilda fall
besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för
sådana analyser.
Enligt förordningen ska kontrollmyndigheternas ordinarie
offentliga kontroll finansieras genom en årlig avgift som de foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter, vilkas verksamhet är föremål för kontroll, betalar. Detta
gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig
kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder, som finansieras genom skattemedel. Avgiften fastställs av kontrollmyndigheterna och betalas genom ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår. Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheterna
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Utöver de årliga avgifterna tas särskilda avgifter ut för registrering och godkännanden av olika slag samt för viss provtagning och
undersökning. Avgifter tas även ut för kontroll vid gränskontrollstationer.

154

Ds 2018:41

Gällande nationell rätt

När extra offentlig kontroll blivit nödvändig på grund av bristande efterlevnad ska avgift tas ut enligt artikel 28 i den gällande
kontrollförordningen. Avgift ska dock inte betalas för kontroll som
föranletts av klagomål som visat sig vara obefogade.

4.4

Djurhälsa

Det finns flera nationella författningar som innehåller bestämmelser
om djurhälsa. Bland dessa kan nämnas lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. (provtagningslagen) som tillämpas på
kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, kontroll av
restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter, märkning
och registrering av djur, samt åtgärder för att förebygga och hindra
spridning av smittsamma djursjukdomar. Lagen kompletteras av
förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. Nämnas bör
också lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. som syftar till
att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i
näringsverksamhet, förebygga sjukdomar hos djur samt främja en
långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser. Denna lag
kompletteras av förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur,
m.m. Därutöver kan nämnas epizootilagen (1999:657) som
innehåller bestämmelser om sådana allmänfarliga djursjukdomar
som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till
människa, så kallade epizootiska sjukdomar. Lagen kompletteras av
epizootiförordningen (1999:659). Vidare finns zoonoslagen
(1999:658) som gäller för sjukdomar och smittämnen hos djur som
kan spridas naturligt från djur till människa, så kallade zoonoser, och
som inte är sådana epizootiska sjukdomar som omfattas av
epizootilagen. Lagen gäller dock bara sådana zoonoser som det finns
tillräckliga kunskaper om för effektiv kontroll och bekämpning.
Lagen kompletteras av zoonosförordningen (1999:660). Samtliga
lagar kompletterar sådana EU-bestämmelser som faller inom
respektive lags tillämpningsområde. Regeringen tillkännager i
Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses, bl.a.
den gällande kontrollförordningen. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter eller i det
enskilda fallet fatta de beslut som behövs som komplettering av EU-
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bestämmelserna. I lagarna finns även bestämmelser om kontrollmyndigheterna och deras befogenheter att utöva offentlig kontroll, skyldigheter för kontrollobjekt att tillhandahålla hjälp, straffbestämmelser och regler om överklagande m.m. När det gäller införsel respektive utförsel av djur och produkter av djur finns det
bestämmelser i förordningen (1994:1830) om införsel av levande
djur m.m. och i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur
m.m. Enligt lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor får vidare regeringen
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor, om det är påkallat
av hänsyn till bl.a. skyddet mot djursjukdomar.
Den 21 april 2021 ska Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar
och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på
djurhälsa (djurhälsolag) börja tillämpas. Djurhälsolagen ersätter en
rad EU-rättsakter på djurhälsoområdet och hänvisningar till de
upphävda akterna ska anses som hänvisningar till den nya
förordningen. Djurhälsolagen kommer medföra att den svenska
djurhälsolagstiftningen behöver ses över.
4.4.1

Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Kontrollmyndigheter
Enligt provtagningslagen ska den offentliga kontrollen av efterlevnaden av lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen samt
de beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser utövas
av Jordbruksverket eller andra statliga myndigheter i enlighet med
vad regeringen bestämmer. Regeringen får genom föreskrifter ge
Jordbruksverket möjlighet att överlämna åt länsstyrelserna eller
kommunerna att utöva offentlig kontroll. Jordbruksverket har även,
efter bemyndigande från regeringen, rätt att meddela närmare
föreskrifter om hur den offentliga kontrollen ska bedrivas. Enligt
både epizootilagen och lagen om kontroll av husdjur, m.m. ska den
offentliga kontrollen utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna
i enlighet med vad regeringen bestämmer. Detsamma gäller enligt
zoonoslagen, men där kan offentlig kontroll av efterlevnaden av
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vissa beslut i enskilda fall utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
Den närmare ansvarsfördelningen mellan kontrollmyndigheterna
anges i huvudsak i den förordning som hör till respektive lag.
Jordbruksverket har ansvar för att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp till dessa. När det
gäller vattenbruk, TSE-sjukdomar (dvs. transmissibla spongiforma
encefalopatier, t.ex. galna-kosjukan och liknande sjukdomar) på
förbränningsanläggningar och den obligatoriska hälsoövervakningen av fjäderfä har Jordbruksverket även ansvaret för att
utföra den operativa kontrollen, med vilket här menas sådan kontroll
som riktar sig direkt mot dem som har djur eller på annat sätt
ansvarar för djur eller produkter av djur. Den större delen av den
operativa kontrollen, som bl.a. obligatorisk salmonellakontroll av
fjäderfä, kontroll av seminverksamhet och kontroll av hägnad hjort,
utförs dock av länsstyrelserna.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
Den offentliga kontrollen av att bestämmelserna om djurhälsa följs
är riskbaserad och är i de flesta fall planerad i förväg. Kontrollen
omfattar bl.a. provtagning avseende vissa sjukdomar, inspektion vid
anläggningar och granskning av journaler. Eftersom djurhälsoområdet omfattar många olika kontrollområden utformas kontrollen
efter det behov som finns. Detta innebär att provtagning ibland kan
vara aktuellt medan kontrollen i andra fall fokuserar på exempelvis
granskning av rutiner eller journalhållning. Inom vissa kontrollområden, som t.ex. salmonellakontroll av fjäderfä, utförs kontrollen
främst som en dokumentationskontroll. I andra fall utförs kontrollen genom en inspektion på plats vid anläggningen där man bl.a.
kontrollerar att anläggningen uppfyller kraven på biosäkerhet, att
stalljournalerna är korrekt ifyllda, att hygienbestämmelserna följs,
att förvaringsutrymmena är utformade på korrekt sätt m.m. Vissa
djurhälsokontroller utförs även i samband med kontroller inom
andra kontrollområden, t.ex. kontroll av att hygienregler följs.
Gränskontroll av levande djur och djurprodukter som inte är avsedda som livsmedel genomförs på särskilda gränskontrollstationer
av Jordbruksverket. Gränskontrollen är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. I dokumentkontrollen
kontrolleras att medföljande hälsointyg som utfärdats av en officiell
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veterinär och eventuella identitetshandlingar och eventuella andra
dokument överensstämmer med gällande importvillkor och
uppgifter om sändningen. Identitetskontrollen är en kontroll av att
medföljande dokument och märkning stämmer överens med djuret
eller produkten. Den fysiska kontrollen görs för att se om djuret
eller produkten uppfyller införselvillkoren och att djuret eller produkten inte har påverkats menligt under transporten. Till skillnad
från andra områden där kontrollen är riskbaserad ska samtliga levande djur kontrolleras vid gränskontrollstationer, oavsett risk.
Finansiering av den offentliga kontrollen
Kontrollen på djurhälsoområdet är till största delen anslagsfinansierad. För de kontroller som utförs av länsstyrelsen utgår således inte
någon avgift. Enligt den gällande kontrollförordningen är det dock
obligatoriskt för medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig
kontroll i vissa fall. Detta gäller bl.a. vid besiktning av levande djur
vid slakterier och vid extra offentlig kontroll som utförs vid
bristande regelefterlevnad. Enligt provtagningslagen har regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela
föreskrifter om skyldighet att betala avgift för bland bl.a. offentlig
kontroll, provtagning, undersökning, märkning och registrering.
Även i lagen om kontroll av husdjur m.m. finns ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig
kontroll. För de djurhälsokontroller som utförs av Jordbruksverket
utgår en kontrollavgift som regleras i Jordbruksverkets föreskrifter.
I dessa föreskrifter finns bl.a. bestämmelser om tillvägagångssätt för
att ta ut avgifter samt specifika avgiftsbelopp.

4.5

Djurskydd

Riksdagen har i juni 2018 antagit regeringens förslag till en ny djurskyddslag (se prop. 2017/18:147). Den nya djurskyddslagen
(2018:1192) träder i kraft den 1 april 2019 och ersätter då den nuvarande djurskyddslagen (1988:534). I den nya djurskyddslagen
finns bestämmelser om hur djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur ska hållas och skötas. Den nuvarande djurskyddslagens kontrollbestämmelser har i allt väsentligt oförändrade
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förts över till den nya lagen. Djurskyddslagen kompletterar sådana
EU-förordningar som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses, bl.a. den nu gällande kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt
att meddela de föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut
som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.
Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om kontrollmyndigheter
och deras befogenheter för att kunna utöva offentlig kontroll,
bemyndiganden om avgifter, bestämmelser om omhändertagande av
djur och djurförbud, straffbestämmelser samt bestämmelser om
kontrollobjektets skyldigheter och överklagande m.m.
Den nuvarande djurskyddslagen kompletteras av djurskyddsförordningen (1988:539) och av myndighetsföreskrifter. En ny
djurskyddsförordning kommer att beslutas inför ikraftträdandet av
den nya djurskyddslagen. När det gäller införsel respektive utförsel
av djur och produkter av djur finns det bestämmelser i förordningen
om införsel av levande djur m.m. och i förordningen om utförsel av
levande djur m.m.
4.5.1

Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Kontrollmyndigheter
Enligt såväl den nuvarande som den nya djurskyddslagen ska den
offentliga kontrollen av efterlevnaden av lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra
statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer. Den
närmare ansvarsfördelningen mellan kontrollmyndigheterna anges i
huvudsak i djurskyddsförordningen.
Jordbruksverket är central förvaltningsmyndighet på djurskyddsområdet. Jordbruksverket ansvarar bl.a. för att samordna
övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem.
Jordbruksverket har även rätt att, med stöd av ett bemyndigande
från regeringen, meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska
bedrivas.
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Länsstyrelserna utövar den operativa djurskyddskontrollen, med
vilket här menas sådan kontroll som riktar sig direkt mot dem som
håller djur eller på annat sätt ansvarar för djur.
När det gäller djur som används inom Försvarsmakten ansvarar
försvarsinspektören för hälsa och miljö för den offentliga kontrollen
av djurskyddet.
Därutöver ansvarar Livsmedelsverket tillsammans med länsstyrelserna för viss djurskyddskontroll vid slakt av djur. Livsmedelsverkets djurskyddskontroller utförs i dagsläget enligt bestämmelser
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas för livsmedel.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
Länsstyrelserna besöker bl.a. gårdar och andra anläggningar där djur
hålls för att utföra planerade rutinkontroller. Kontroll utförs också
i samband med ansökningar om olika tillstånd och godkännanden.
Kontrollen gäller främst företag och andra som håller flera djur, som
t.ex. lantbruk, kennlar och stuterier. Privatpersoner med
sällskapsdjur kontrolleras inte regelmässigt, men även sådan
djurhållning kontrolleras om någon gör en anmälan eller om det
finns kännedom om tidigare problem i djurhållningen. Urval av
kontrollobjekt för rutinkontrollerna görs i huvudsak utifrån en
riskklassningsmodell som Jordbruksverket har tagit fram och
integrerat i kontrolldatabasen Djurskyddskontrollsregistret (DSK).
Modellen beräknar en risk för varje djurhållare utifrån de uppgifter
som finns lagrade i kontrolldatabasen. Riskerna baseras på bl.a.
djurslag, verksamhetens påverkan i livsmedelskedjan, verksamhetens
storlek samt djurhållarens tidigare efterlevnad av regelverket.
Djurskyddskontrollen består i huvudsak av inspektioner och
bedömningar av djur och djurutrymmen. Bl.a. kontrolleras djurens
status såsom hull och renhet samt rengöring av djurutrymmen.
Vidare sker en genomgång med djurhållaren av tillsynsrutiner,
kompetenskrav och personalstyrka. Mätningar av djurutrymmen
och fotografisk dokumentation förekommer vid de flesta kontroller,
medan provtagningar, analyser och revisioner förekommer mer
sällan. Djurskyddskontrollen kan vara heltäckande, där alla
djurskyddsregler som är aktuella vid kontrolltidpunkten verifieras,
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eller bestå av delkontroller som t.ex. vid kontroll av en viss brist som
har anmälts eller vid en uppföljande extra offentlig kontroll för att
granska att korrigerande åtgärder har vidtagits efter tidigare
konstaterade djurskyddsbrister.
Finansiering av den offentliga kontrollen
Djurskyddskontrollen är i huvudsak anslagsfinansierad och i dagsläget tas det inte ut någon avgift för de planerade rutinkontrollerna.
Enligt den gällande kontrollförordningen är det dock, som det tidigare har nämnts, obligatoriskt för medlemsstaterna att ta ut avgifter
för offentlig kontroll i vissa fall. Detta gäller bl.a. vid besiktning av
levande djur vid slakterier och vid extra offentliga kontroll som
utförs vid bristande regelefterlevnad.
I såväl den nuvarande som den nya djurskyddslagen finns ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för offentlig kontroll samt i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen. De ärenden som omnämns i förarbetena till
den nuvarande djurskyddslagen är ärenden om förprövning eller
godkännande i efterhand av åtgärder i fråga om stall eller annat
förvaringsutrymme för djur, godkännande på förhand och
besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för
försöksdjur, godkännande av ny teknik, registrering av
djurtransportörer m.m. (prop. 2005/06:128 s. 99 och 326 f.)
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
även meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter. Enligt djurskyddsförordningen får Jordbruksverket meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas i ärenden om bl.a. godkännande av ny teknik,
registrering av djurtransportörer och besiktning av transportmedel
och behållare för transport av djur samt godkännande av zoologisk
trädgård, djurpark eller liknande anläggning som ska tas i bruk för
offentlig förevisning av djur. Jordbruksverket får även meddela
föreskrifter om den avgift som ska betalas för extra offentlig
kontroll enligt artikel 28 i den gällande kontrollförordningen.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas
för den djurskyddskontroll som utförs av officiella veterinärer och
officiella assistenter på slakterier.
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Växtskyddsmedel

Med växtskyddsmedel avses sådana bekämpningsmedel som främst
används inom jordbruk och trädgårdsnäring. Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG innehåller bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel och verksamma ämnen som ingår i
växtskyddsmedel. Förordningen reglerar uttömmande processen för
godkännande på EU-nivå av verksamma ämnen i växtskyddsmedel
och den nationella prövningen av växtskyddsmedel som innehåller
sådana verksamma ämnen. Syftet med förordningen är att säkerställa
en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön
samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att
harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av
växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.
Vid prövningen av en ansökan om produktgodkännande av ett
växtskyddsmedel ska hälso- och miljöaspekter sättas före intresset
av att förbättra växtproduktionen. För att ett växtskyddsmedel ska
produktgodkännas och därmed få släppas ut på marknaden måste
därför sökanden visa att medlet inte har några skadliga effekter på
människors eller djurs hälsa eller några oacceptabla effekter på
miljön.
Den som använder ett växtskyddsmedel är enligt förordning
(EG) nr 1107/2009 skyldig att använda produkten på ett korrekt
sätt. Med korrekt användning avses att principerna om god växtskyddssed tillämpas och att villkoren för godkännande av medlet
följs. Korrekt användning förutsätter också att de allmänna principerna om integrerat växtskydd följs.
Principerna om integrerat växtskydd framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå
en hållbar användning av bekämpningsmedel. Direktivet syftar till
att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön. För att
uppnå detta ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för
att främja ett växtskydd med låg insats av bekämpningsmedel och så
långt det är möjligt ge företräde till icke-kemiska metoder. Direktivet ålägger medlemsstaterna att förbjuda flygbesprutning, att
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vidta åtgärder för att skydda vattenmiljön och dricksvattnet mot
effekterna av bekämpningsmedel samt att minimera användningen
av kemiska växtskyddsmedel i vissa områden, såsom allmänna parker
och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, skolgårdar och
lekplatser för barn samt i närheten av hälsovårdsanläggningar. I
direktivet finns också bestämmelser om krav på kontroll av utrustning som används för spridning av bekämpningsmedel.
Direktiv 2009/128/EG genomförs i svensk rätt genom 14 kap.
miljöbalken och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
Förordningen om bekämpningsmedel innehåller även vissa bestämmelser som kompletterar förordning (EG) nr 1107/2009. Kemikalieinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG)
nr 1107/2009 och prövar frågor om godkännande av växtskyddsmedel enligt den förordningen. Kemikalieinspektionen får vidare
meddela föreskrifter som kompletterar förordning (EG) nr
1107/2009. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de allmänna principerna om integrerat växtskydd, om krav på utrustning
för spridning av växtskyddsmedel samt om dokumentation vid
spridning av växtskyddsmedel.
4.6.1

Nuvarande tillsynssystem och dess finansiering

Bestämmelser om tillsyn
I 26 kap. miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn av efterlevnaden
av miljöbalken. Kapitlet innehåller grundläggande bestämmelser om
fördelningen av tillsynsansvaret och om de åtgärder tillsynsmyndigheterna kan vidta vid överträdelser i enskilda fall. Med
stöd av bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken kan tillsynsmyndigheterna besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att
balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheter
Enligt 26 kap. 3 § miljöbalken utövas tillsynen av Naturvårdsverket,
försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen
bestämmer. Regeringen får enligt 26 kap. 5 § miljöbalken meddela
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föreskrifter om att kapitlet ska gälla även i fråga om tillsyn över att
EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde följs.
Regeringen har med stöd av det bemyndigandet meddelat miljötillsynsförordningen (2011:63). I 1 kap. 4 § miljötillsynsförordningen
har regeringen föreskrivit att 26 kap. miljöbalken ska tillämpas vid
tillsyn över att de EU-förordningar som anges i 2 kap. miljötillsynsförordningen följs. I 2 kap. 19 § listas bl.a. förordning (EG) nr
1107/2009. Fördelningen av ansvaret för att kontrollera efterlevnaden av förordning (EG) nr 1107/2009 överensstämmer med fördelningen av tillsynsansvaret över 14 kap. miljöbalken. Det innebär
att Kemikalieinspektionen utövar tillsyn över utsläppande på
marknaden av växtskyddsmedel. De kommunala nämnderna har
ansvaret för tillsynen av sådan hantering av växtskyddsmedel som
inte innebär utsläppande på marknaden. Därutöver har Jordbruksverket ansvaret för tillsynen i fråga om kontroll av utrustning som
är avsedd att användas yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel enligt förordningen om bekämpningsmedel.
Kemikalieinspektionen ska ge tillsynsvägledning i frågor om utsläppande på marknaden, införsel och utförsel av bl.a. växtskyddsmedel. Jordbruksverket är ansvarigt för tillsynsvägledning i frågor
om djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruksoch trädgårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde.
Finansiering av tillsynen
I 27 kap. miljöbalken finns bestämmelser om avgifter för prövning
och tillsyn. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för
myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar
inom miljöbalkens område. Kommunfullmäktige får meddela
föreskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal
myndighets verksamhet. Varje kommun beslutar således själv sin
taxa och bestämmer hur handläggningskostnaden per timme ska
beräknas. Avgifterna ska dock beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).
Regeringen har med stöd av bemyndigandet i 27 kap. 1 § beslutat
förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. För-
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ordningen gäller avgifter som ska betalas för Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn av bl.a. växtskyddsmedel enligt förordning
(EG) nr 1107/2009. Enligt 8 kap. 1–3 §§ förordningen om
bekämpningsmedelsavgifter ska den som innehar ett godkännande
för ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel betala en årsavgift. Årsavgiften är bl.a. avsedd att täcka Kemikalieinspektionens
kostnader för tillsyn över primärleverantörers utsläppande på
marknaden av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen disponerar
inte över intäkterna. Myndigheten redovisar intäkterna mot
inkomsttitel på statsbudgeten och får anslag för verksamhetens
kostnader.

4.7

Ekologisk produktion

Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion kompletterar i första hand rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni
2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 samt
tillämpningsföreskrifter till denna EU-förordning. Förordning
(EG) nr 834/2007 ska tillämpas på vissa produkter från jordbruk,
inklusive vattenbruk, om produkterna släpps ut på marknaden eller
är avsedda att släppas ut på marknaden. De produkter som omfattas
är levande eller obearbetade jordbruksprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter för livsmedelsändamål, foder, vegetativt förökningsmaterial och utsäde. Syftet med förordning (EG) nr
834/2007 är att dess bestämmelser ska utgöra grunden för en hållbar
ekologisk produktion, sörja för en väl fungerande inre marknad,
garantera sund konkurrens, inge förtroende hos konsumenterna och
att skydda deras intressen.
Här kan nämnas att en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter antogs av Europaparlamentet och rådet den 22 maj 2018. Den nya EU-förordningen
träder ikraft den 1 januari 2021 och genom denna upphävs förordning (EG) nr 834/2007. Den nya EU-förordningen innebär att den
nationella lagstiftningen om ekologisk produktion kommer att
behöva ses över.
Lagen kompletterar även kommissionens förordning (EG) nr
889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för
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rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. I denna förordning fastställs, enligt
artikel 1, särskilda regler för produktion, märkning och kontroll av
de produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Artiklarna 63–92 i förordning (EG) nr 889/2008 innehåller
bestämmelser om kontroll, bl.a. vad som ska kontrolleras, hur
kontrollerna ska utföras, vilken dokumentation som den ekologiske
aktören ska ha, rätt till tillträde, upplysningar och handlingar för
kontrollmyndigheter och kontrollorgan samt tillfälliga saluföringsförbud vid misstanke om att en produkt som är märkt som
ekologisk kommer att saluföras trots att den inte uppfyller kraven
för ekologisk produktion.
Därutöver kompletterar lagen även kommissionens förordning
(EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen
för import av ekologiska produkter från tredje länder. Där finns bl.a.
bestämmelser om att medlemsstatens ansvariga myndighet ska
utföra dokumentkontroll av sändningens kontrollintyg samt verifiera sändningen och godkänna kontrollintyget (artikel 14).
Genom hänvisningar i förordning (EG) nr 834/2007 är den gällande kontrollförordningen tillämplig även på ekologisk produktion.
Bestämmelserna om ekologisk produktion i den gällande kontrollförordningen ska tillämpas i den utsträckning som EUförordningarna om ekologisk produktion inte innehåller särskilda
bestämmelser (jfr prop. 2012/13:55 s. 26). Av denna anledning
kompletterar lagen om kontroll av ekologisk produktion även, i de
delar den innehåller bestämmelser om ekologisk produktion, den
gällande kontrollförordningen och tillämpningsföreskrifter till
denna.
I lagen finns bestämmelser om kontrollmyndigheter, åtgärder
som dessa får vidta för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter,
skyldighet för kontrollobjektet att lämna hjälp vid kontroll, bemyndigande om avgifter, bestämmelser om sanktionsavgifter och
om överklagande m.m. Lagen kompletteras av förordning
(2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och av myndighetsföreskrifter.
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Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Kontrollmyndigheter
Enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion utövar Livsmedelsverket, Jordbruksverket, de andra statliga förvaltningsmyndigheter som regeringen bestämmer och kommunerna kontroll av att
de EU-förordningar som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs samt att lagen,
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av lagen följs. Regeringen får meddela
föreskrifter om fördelningen mellan kommunerna och de statliga
förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter. Livsmedelsverket
och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden
besluta att överlämna uppgiften att utöva kontroll till ett sådant
kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr
834/2007 och som är en juridisk person. I fråga om åtgärder då
regelverket inte följs eller vid sådan misstanke är det bara vissa i lagen
angivna beslut som får överlämnas till kontrollorganen. Vidare finns
möjligheter
till
kommunal
samverkan.
Den
närmare
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna anges i huvudsak i
förordningen om kontroll av ekologisk produktion.
Livsmedelsverket är behörig myndighet i fråga om livsmedel.
Jordbruksverket är behörig myndighet i fråga om produktion och
hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är
livsmedel och produktion av insatsvaror för användning i ekologisk
jordbruks- och vattenbruksproduktion. Därutöver är Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) behörig myndighet i
fråga om att ackreditera och godkänna kontrollorgan samt utöva
tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de krav
som gäller för godkännandet. Konsumentverket är behörig
myndighet att utöva kontroll i fråga om marknadsföring.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
I Sverige har ansvaret för kontrollen av ekologiska aktörer delegerats
till privata kontrollorgan inom såväl Livsmedelsverkets som
Jordbruksverkets ansvarsområden (jfr prop. 2012/13:55 s. 28).
Kontroll av företag med ekologisk produktion sker genom årliga
besök ute på gårdarna eller anläggningarna samt genom extra besök
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efter en riskbedömning. Kontrollen av ekologiskt foder, som syftar
till att säkerställa att endast godkända råvaror och fodertillsatser har
använts, genomförs på både gårdsnivå och hos specialiserade
fodertillverkare. Kontrollorganen utför huvudsakligen en
dokumentationskontroll samt kontroll på plats av produktionsanläggningar. Kontrollorganen har en skyldighet att ta prov vid
misstanke om bristande efterlevnad. Kontrollen av produktion och
hantering av utsäde sker i utsädesodlingarna och hos de företag som
hanterar utsädet efter skörd. Kontroll av ekologiska livsmedel görs
på gårdsnivå, hos förädlare, importörer, exportörer och i butiker.
Alla företag med ekologisk produktion och som står under
kontroll av kontrollorgan ska som huvudregel få minst ett fysiskt
kontrollbesök per år. Utöver det sker kontrollen av företagen
beroende på hur de har riskklassificerats. Kontrollorganen ska
årligen ta ut och analysera prover motsvarande minst fem procent av
antalet aktörer som omfattas av deras kontroll. Syftet med
provtagningen är att upptäcka produkter som inte är tillåtna för
ekologisk produktion, för att kontrollera produktionsmetoder som
inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion och för
att upptäcka eventuella föroreningar med produkter som inte är
godkända för ekologisk produktion. Kontrollorganen ska meddela
Livsmedelsverket eller Jordbruksverket om resultaten av de
kontroller som har utförts inom respektive ansvarsområde i de fall
det har konstaterats avvikelser från de ekologiska reglerna.
Kontrollorganen ansvarar vidare för framtagandet av egna rutiner för
utförande av kontrollen.
Den offentliga kontrollen är riskbaserad och syftar till att säkerställa att regelverket följs. Därutöver kan de ekologiska aktörerna ha
förbundit sig att följa privata ekologiska certifieringsstandarder
enligt avtal med certifieringsorganet eller standardägaren, t.ex.
KRAV:s regler. Kontrollorganen kontrollerar således en aktörs
verksamhet dels mot reglerna i EU-regelverket, dels mot privata
certifieringsstandarder. Kraven i EU-förordningarna måste alltid
vara uppfyllda för produkter som ska saluföras som ekologiska. Det
är dock möjligt att ställa mer långtgående krav i de privata
standarderna. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina
respektive ansvarsområden utöva tillsyn över att kontrollorganen
uppfyller kraven för delegeringen.
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Finansiering av den offentliga kontrollen
Kontrollen av ekologisk produktion är i huvudsak finansierad genom avgifter. Enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om skyldighet att betala avgift för kontrollen samt för
prövning av ärenden enligt lagen, de EU-förordningar som
kompletteras av lagen eller de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. De ärenden som omnämns i förarbetena är när en
aktör ansöker om att beviljas undantag från skyldigheten att följa
regelverket i vissa avseenden (prop. 2012/13:55 s. 92 f.). I lagen finns
en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om de
avgifter som tas ut av statliga förvaltningsmyndigheter. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela
föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för
sådan kontroll och prövning samt föreskrifter om grunderna för
beräkning av avgifternas storlek. Regeringen får även meddela
föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för
kontroll och prövning. I förordningen om kontroll av ekologisk
produktion har Livsmedelsverket och Jordbruksverket bemyndigats
att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut
avgifter för sådan kontroll som myndigheten har överlämnat till
kontrollorganet och för prövning av ärenden. Livsmedelsverket och
Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om grunderna för
beräkningen av storleken av dessa avgifter.
I förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska
betalas för kontroll av ekologiska livsmedel och jordbruksprodukter.
Det har redogjorts närmare för bestämmelserna i denna förordning
i avsnitt 4.1.2. I förordningen om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter
som ska betalas för kontroll av ekologiskt foder. Det har redogjorts
närmare för bestämmelserna i denna förordning i avsnitt 4.3.2.

4.8

Skyddade beteckningar

Lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012
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om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Denna
EU-förordning syftar till att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att förmedla information om produkternas och livsmedlens egenskaper och om särskilda kvaliteter,
som beror på de jordbruksmetoder som använts, till köpare och
konsumenter. Därigenom ska säkerställas att det föreligger sund
konkurrens för jordbrukare och producenter som framställer jordbruksprodukter och livsmedel med mervärdesskapande egenskaper
och kvaliteter, att konsumenterna får tillgång till tillförlitlig information om sådana produkter, att de immateriella rättigheterna
iakttas och att den inre marknadens integritet upprätthålls.
Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser
som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, andra i lagen angivna EU-förordningar, som den gällande
kontrollförordningen. Vidare anges bl.a. Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om
definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd
av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om
definition, beskrivning, presentation och märkning av samt skydd av
geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91.
Lagen innehåller bestämmelser om kontrollmyndigheter och deras befogenheter, skyldigheter för kontrollobjekt att tillhandahålla
hjälp, avgiftsbestämmelser och regler om överklagande m.m. Enligt
lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av EUbestämmelserna. Lagen kompletteras av förordningen (2009:1425)
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel och av myndighetsföreskrifter.
4.8.1

Nuvarande kontrollsystem och dess finansiering

Kontrollmyndigheter
Enligt lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel utövar Livsmedelsverket, länsstyrelserna
och kommunerna kontroll över att lagen, de föreskrifter och beslut
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som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av
dessa bestämmelser, följs. Regeringen eller Livsmedelsverket får
därutöver överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll till ett
sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i den
gällande kontrollförordningen. Ett överlämnande får dock inte avse
rätten att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad av regelverket. Lagen innehåller även bestämmelser som gör det möjligt för
kommuner att komma överens om att samverka kring den offentliga
kontrollen. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna anges i huvudsak i förordningen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Av förordningen framgår att Livsmedelsverket bl.a. ska ta emot
och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om
ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana
produkter. Livsmedelsverket ska även övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen och får meddela de
ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som
komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Livsmedelsverket ansvarar för att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och får, efter bemyndigande från regeringen,
meddela föreskrifter om hur den offentliga kontrollen ska bedrivas.
Därutöver framgår att den myndighet som är behörig att utöva
kontroll enligt livsmedelsförordningen också är behörig kontrollmyndighet i förhållande till skyddade beteckningar.
Hur den offentliga kontrollen bedrivs
Den offentliga kontrollen av att bestämmelserna följs sker i begränsad omfattning och som en integrerad del i den vanliga kontrollen av livsmedel och jordbruksprodukter. Kontroll genomförs
bl.a. efter tips från olika intresseorganisationer om misstankar avseende oriktig hantering.
Finansiering av den offentliga kontrollen
Eftersom kontrollen av att bestämmelserna följs för närvarande
utövas som en integrerad del av den ordinarie kontrollen av livsmedels- och jordbruksprodukter finansieras den med samma medel
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som denna. Särskilda avgifter ska dock tas ut för kontroll av att produktspecifikationen följs innan en produkt släpps ut på marknaden
och för uppföljande kontroll hos producenter av vin samt för extra
offentlig kontroll som blivit nödvändig på grund av aktörens
bristande efterlevnad. Även den som ansöker hos den behöriga
myndigheten om registrering av en skyddad beteckning, ändring av
en produktspecifikation eller avregistrering av en skyddad
beteckning ska betala en avgift för myndighetens handläggning.
Enligt lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift för kontroll respektive prövning eller handläggning
enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen
får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut
sådan avgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter
som statliga myndigheter och kontrollorgan tar ut. Närmare
bestämmelserna om avgifter finns i förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, vilka
det har redogjorts närmare för i avsnitt 4.1.2.

172

5

Den nya kontrollförordningen
(EU) 2017/625

5.1

Inledning

Liksom den gällande kontrollförordningen slår den nya kontrollförordningen fast bestämmelser för hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras och genomföras och riktar sig
således till medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter men
även i vissa fall till enskilda aktörer. Jämfört med den gällande
kontrollförordningen utökas den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde till att uttryckligen omfatta även kontroller för
att säkerställa att lagstiftningen följs i fråga om avsiktlig utsättning
av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och
foderproduktion, animaliska biprodukter och därav framställda
produkter, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, utsläppande på
marknaden och användning av växtskyddsmedel, ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter samt användning
och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade
geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.
Som det har redogjorts för närmare i avsnitt 3 gäller dock vissa
bestämmelser i den gällande kontrollförordningen redan i dag för
några av dessa områden.
I den nya kontrollförordningen klargörs att vissa artiklar i förordningen även gäller för annan offentlig verksamhet som inte är
offentlig kontroll. Det införs nya definitioner, däribland av
uttrycket annan offentlig verksamhet, och befintliga definitioner
justeras så att de tar hänsyn till den nya kontrollförordningens vidare
tillämpningsområde.
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Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Av artikel 1 framgår att den nya kontrollförordningen innehåller
bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som genomförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter,
finansiering av offentlig kontroll, administrativt stöd och samarbete
mellan medlemsstater, kommissionens kontroller i medlemsstaterna
och i tredje land, antagande av villkor för djur och varor som förs in
i unionen från tredje land samt inrättande av ett datoriserat
informationssystem för förvaltning av information och data
avseende offentlig kontroll. Den nya kontrollförordningen ska
tillämpas på offentlig kontroll som genomförs för att kontrollera att
bestämmelser inom en rad olika sakområden följs, oavsett om
bestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller av medlemsstaterna. De berörda sakområdena utgörs av livsmedel och livsmedelssäkerhet, inklusive handelsnormer för fiskeri- och vattenbruksprodukter, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön för livsmedels- och foderproduktion, foder och fodersäkerhet, djurhälsa, animaliska biprodukter och därav framställda produkter, djurskydd, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel, ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter samt användning
och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade
geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.
När det gäller bestämmelserna för livsmedel och livsmedelssäkerhet
samt foder och fodersäkerhet omfattas alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled, inklusive bestämmelser för att säkerställa bl.a. god handelssed, konsumentskydd och korrekt
konsumentinformation. Även bestämmelser om tillverkning och
användning av material och föremål avsedda att komma i kontakt
med livsmedel omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde. Från tillämpningsområdet undantas emellertid kontroller av utrustning för spridning av växtskyddsmedel.
Den nya kontrollförordningen ska även tillämpas på offentlig
kontroll som genomförs för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna inom de berörda sakområdena som är tillämpliga på
djur och varor som förs in i unionen från tredje land och som ska
exporteras från unionen till tredje land.
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Den nya kontrollförordningen är inte tillämplig på offentlig
kontroll för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av
den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 1234/2007. Förordningen ska dock tillämpas i de fall
den behöriga myndigheten i en medlemsstat identifierar möjliga
bedrägliga eller vilseledande metoder i fråga om de handelsnormer
som avses i artikel 73–91 i förordning (EG) nr 1308/2013. Vidare ska
förordningen inte tillämpas på offentlig kontroll för att kontrollera
efterlevnaden av bestämmelserna i Europaparlamentet och rådets
direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål eller bestämmelserna i Europaparlamentet
och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel.
Artiklarna 4, 5, 6, 8, 12.2, 12.3, 15, 18–27, 31–34, 37–42, 78, 86–
108, 112 b, 130 och 131–141 i förordningen ska även tillämpas på
annan offentlig verksamhet som de behöriga myndigheterna
genomför i enlighet med förordningen eller med de bestämmelser
som avses i artikel 1.2.
Förordningen innehåller definitioner av uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet samt definitioner av vissa
andra centrala begrepp, exempelvis behöriga myndigheter.

5.3

Offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i medlemsstaterna

Behöriga myndigheter
Enligt artikel 4 ska medlemsstaterna för vart och ett av de områden
som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 utse den
eller de behöriga myndigheter som tilldelas ansvaret för att organisera eller genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Medlemsstaten kan tilldela ansvaret för detta till mer än en
behörig myndighet samt ge de behöriga myndigheter som utsetts
befogenhet att överföra särskilda ansvarsområden avseende offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet till andra offentliga
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myndigheter. Om så sker ska medlemsstaterna dels införa förfaranden för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv samordning
mellan alla berörda myndigheter och enhetlig och effektiv offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inom hela sitt territorium,
dels utse en central myndighet med ansvar för att samordna
samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater avseende offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som genomförs på de områden som avses i artikel 1.2.
De behöriga myndigheterna får tilldela vissa uppgifter med
koppling till offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till
en eller flera myndigheter för kontroll av ekologisk produktion.
Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och övriga
medlemsstater får underrättelse om kontaktuppgifter och eventuella
ändringar avseende de behöriga och centrala myndigheter som
utsetts samt de myndigheter för kontroll av ekologisk produktion
som tilldelats vissa uppgifter och de organ med delegerade uppgifter
som avses i artikel 28.1. Dessa uppgifter ska också tillhandahållas
allmänheten.
Allmänna skyldigheter för de behöriga myndigheterna
I artikel 5 finns bestämmelser om allmänna skyldigheter för de
behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna, inklusive
myndigheterna som utför kontroll av ekologisk produktion, ska bl.a.
ha infört rutiner eller förfaranden för att säkerställa att den offentliga
kontrollen och annan offentlig verksamhet är effektiv och
ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte föreligger någon
intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet. De behöriga myndigheterna ska
vidare ha tillgång till lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning
och diagnos. De ska även ha tillgång till tillräckligt stor, för
ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal samt lämpliga och väl
underhållna utrymmen och utrustning, så att offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet kan genomföras på ett ändamålsenligt
och effektivt sätt. De behöriga myndigheterna ska även ha infört
rättsliga förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till
aktörernas lokaler och tillgång till deras dokumentation, så att de
kan utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. De behöriga
myndigheterna ska även ha infört beredskapsplaner och vara beredda
att använda sådana planer i nödsituationer, i förekommande fall i
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enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2. Kraven på
personalen vid de behöriga myndigheterna gäller även för officiella
veterinärer och officiella växtskyddsinspektörer.
Personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
I artikel 5 regleras även vilken utbildning som personal som
genomför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska ha.
Det åligger de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheter för
ekologiska produkter och organ med delegerade uppgifter att
säkerställa att personalen får denna utbildning. I bilaga II till förordningen anges några specifika områden som personalen ska få utbildning i. Däribland kan nämnas kännedom om kontrollmetoder,
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, faror i samband med produktion, bearbetning och distribution av djur och varor, officiellt
intygande och rättsliga åtgärder till följd av offentlig kontroll.
Interna revisioner av de behöriga myndigheterna
Enligt artikel 6 ska de behöriga myndigheterna genomföra interna
revisioner eller låta sin myndighet revideras samt med beaktande av
resultaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de följer
förordningen. Dessa revisioner ska vara föremål för oberoende
granskning och genomföras på ett öppet sätt.
Rätt att överklaga de behöriga myndigheternas beslut
I artikel 7 regleras fysiska och juridiska personers rätt att överklaga
vissa beslut som de behöriga myndigheterna har fattat.
Tystnadsplikt
I artikel 8 finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Allmänna bestämmelser om offentlig kontroll
Enligt artikel 9 ska de behöriga myndigheterna regelbundet och med
lämplig frekvens genomföra riskbaserad offentlig kontroll av alla
aktörer. Kontrollen ska särskilt beakta klarlagda risker som är
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förbundna med djur och varor, verksamhet som står under aktörernas kontroll, aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll
och huruvida de följer de bestämmelser som avses i artikel 1.2, tillförlitligheten i egenkontrollen m.m. Offentlig kontroll inför utfärdande av officiella intyg eller officiella attesteringar ska genomföras
i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 samt de delegerade akter och genomförandeakter som kommissionen antagit.
Kontrollen ska som huvudregel genomföras utan förvarning, utom i
de fallen då det är nödvändigt och motiverat att förvarna aktören
eller då aktören själv har begärt offentlig kontroll och den behöriga
myndigheten anser att förvarning bör ske. Kontrollen ska vidare så
långt det är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den administrativa bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna. De
behöriga myndigheterna ska genomföra offentlig kontroll med
samma noggrannhet oavsett om de berörda djuren och varorna är
avsedda för den nationella marknaden, unionsmarknaden eller för
export till tredje land. Detsamma gäller kontroller av djur och varor
som har förts in från tredje land till unionen.
Föremål för offentlig kontroll
Enligt artikel 10 ska de behöriga myndigheterna i den utsträckning
som krävs för att säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel
1.2 följs genomföra offentlig kontroll av djur och varor i alla produktions-, bearbetnings-, distributions- och användningsled samt av
ämnen, material eller föremål som kan inverka på djurs och varors
egenskaper eller hälsa och på deras överensstämmelse med gällande
krav. Kontrollen ska också omfatta aktörer med avseende på
verksamhet, inklusive djurhållning, utrustning, transportmedel,
lokaler och andra platser under deras kontroll och deras omgivningar
samt relaterad dokumentation. De behöriga myndigheterna ska,
utan att det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller
register, upprätta en förteckning över aktörer och hålla denna
uppdaterad. Redan befintliga förteckningar får användas för detta
ändamål. Kommissionen ska anta delegerade akter om fastställande
av vilka kategorier av aktörer som ska undantas från förteckningsskyldigheten i de fall denna skulle innebära en administrativ börda
som inte står i proportion till den risk som deras verksamhet medför.
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Öppenhet och rutiner i offentlig kontroll
I artikel 11 finns bestämmelser om öppenhet i den offentliga kontrollen. Enligt artikel 12 ska de behöriga myndigheterna genomföra
offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade rutiner och enligt
artikel 13 ska myndigheterna upprätta dokumentation över varje
offentlig kontroll som genomförs.
Kontrollmetoder och kontrollteknik för offentlig kontroll
I artikel 14 anges vad metoder och teknik som den offentliga
kontrollen ska inbegripa. Vid sidan av granskningen av aktörernas
egenkontrollsystem ingår inspektion av utrustning, transportmedel,
lokaler och andra platser, djur, varor, råvaror, märkning och
marknadsföring m.m.
Aktörers skyldigheter
I artikel 15 finns bestämmelser om skyldigheter för aktörer. Aktörerna ska bl.a. ge personal vid de behöriga myndigheterna tillträde
till sina lokaler och andra platser under deras kontroll och deras
omgivningar, djur och varor samt tillgång till sina datoriserade
informationshanteringssystem, dokument och annan relevant
information. Aktörerna ska vidare under offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet bistå och samarbeta med de behöriga
myndigheternas personal. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om bl.a. samarbete och
informationsutbyte mellan aktörer och behöriga myndigheter vid
sändningar av djur och varor till unionen. Aktörernas skyldigheter
gäller även när offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
genomförs av officiella veterinärer, officiella växtskyddsinspektörer,
kontrollmyndigheter, organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer till vilka vissa uppgifter har delegerats. Aktörerna ska även
vid tillämpningen av artikel 10.2 tillhandahålla den behöriga
myndigheten aktuella uppgifter om åtminstone namn och juridisk
form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation, och vilka
platser som de kontrollerar.
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Ytterligare krav för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
I artiklarna 16–27 finns bestämmelser om ytterligare krav för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det finns särskilda
bestämmelser för t.ex. produktion av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, för resthalter av vissa
ämnen i livsmedel och foder samt för djur, produkter av animaliskt
ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda
produkter. Vidare finns särskilda bestämmelser som avser djurskyddskraven och växters sundhet etc. Kommissionen har på de
olika områdena getts befogenhet att meddela närmare bestämmelser
genom delegerade akter och genomförandeakter.
Delegering av vissa uppgifter
I artiklarna 28–33 finns bestämmelser om delegering av den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet. Enligt artikel 28 får
de behöriga myndigheterna delegera vissa uppgifter som ingår i den
offentliga kontrollen till ett eller flera organ med delegerade uppgifter eller till en eller flera fysiska personer. I artiklarna 29 och 30
anges villkor för delegering i den offentliga kontrollen. Enligt artikel
31 får de behöriga myndigheterna även delegera vissa uppgifter i
samband med annan offentlig verksamhet under vissa i förordningen
angivna förutsättningar. De behöriga myndigheterna får inte
delegera beslut om åtgärder som föreskrivs i artiklarna 138.1 b, 138.2
och 138.3, dvs. åtgärder vid bristande efterlevnad, till ett organ med
delegerade uppgifter eller till en fysisk person. I artikel 32 regleras
skyldigheter för organ och fysiska personer som fått uppgifter
delegerade till sig och i artikel 33 regleras skyldigheter för de
behöriga myndigheter som delegerat dessa uppgifter.
Provtagning, analyser, tester och diagnostik
I artiklarna 34–36 finns bestämmelser om metoder för provtagning,
analyser, tester och diagnostik som ska användas i den offentliga
kontrollen och annan offentlig verksamhet. Enligt artikel 35 ska de
behöriga myndigheterna se till att aktörer vars djur eller varor är
föremål för provtagning, analys, testning eller diagnostik i samband
med offentlig kontroll har rätt till ett andra expertutlåtande på egen
bekostnad. Denna rättighet har dock inte någon inverkan på de
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behöriga myndigheternas skyldighet att omedelbart vidta åtgärder
för att minska riskerna för människors och djurs hälsa, växters
sundhet eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, för miljön. När det gäller djur och varor som
erbjuds till försäljning genom distanskommunikation får, enligt
artikel 36, prover som de behöriga myndigheterna beställt av aktörer
utan att identifiera sig användas för offentlig kontroll. I artiklarna
37–42 finns bestämmelser om utseende av officiella laboratorier och
deras skyldigheter samt om revision och ackreditering av dessa.
Offentlig kontroll vid införsel till unionen från tredje land
I artiklarna 43–76 finns bestämmelser om offentlig kontroll av djur
och varor som förs in till unionen.
Djur och varor som inte är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
Enligt artikel 44 ska de behöriga myndigheterna regelbundet och
med lämplig frekvens genomföra riskbaserad offentlig kontroll av
djur och varor som förs in till unionen, och som inte omfattas av
artiklarna 47 och 48 och alltså inte är föremål för offentlig kontroll
vid gränskontrollstationer, för att säkerhetsställa att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs. Kontrollen ska särskilt beakta bl.a.
de risker som är förbundna med olika typer av djur och varor samt
eventuella garantier som den behöriga myndigheten i ursprungslandet har lämnat för att djuren eller varorna uppfyller de krav som
fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller krav som
konstaterats vara åtminstone likvärdiga med dessa. I artikel 45 finns
bestämmelser om kontrollens omfattning när kontrollen genomförs
i enlighet med artikel 44.1. Kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter med avseende på i vilka fall och på vilka villkor de
behöriga myndigheterna får kräva att aktörerna ska anmäla
ankomsten av vissa varor som förs in till unionen. Enligt artikel 46
ska de behöriga myndigheterna när provtagning sker av djur och
varor underrätta de berörda aktörerna och, om lämpligt, även tullmyndigheterna samt besluta huruvida djuren eller varorna behöver
hållas kvar. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa
de förfaranden och dokument som krävs för att säkerställa att de
djur och varor som blivit föremål för provtagning kan spåras.
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Offentlig kontroll av djur och varor vid gränskontrollstationer
Enligt artikel 47 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationer för första ankomst till unionen genomföra offentlig kontroll av varje sändning av i förordningen angivna kategorier av djur
och varor som förs in till unionen från tredje land. Det gäller bl.a.
djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial och animaliska
biprodukter. Kommissionen ska genom genomförandeakter
fastställa förteckningar över vissa av dessa kategorier. Kommissionen ges vidare befogenhet att anta delegerade akter med avseende på ändringar av kategorierna för att inkludera andra produkter som kan utgöra risker. Aktörer som ansvarar för sändningen ska
säkerställa att djur och varor i de kategorier som avses görs
tillgängliga för offentlig kontroll vid en gränskontrollstation.
Enligt artikel 48 ska kommissionen anta delegerade akter med
avseende på bestämmelser om undantag från offentlig kontroll vid
gränsstationer för vissa i förordningen angivna kategorier av djur
och varor, t.ex. djur och varor som är avsedda att användas för vetenskapliga ändamål.
I artiklarna 49–58 finns bestämmelser om genomförandet av
offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och krav på intyg och
andra dokument som ska åtfölja sändningar. Enligt artikel 59 åligger
det medlemsstaterna att utse gränskontrollstationer och enligt
artikel 60 ska en medlemsstat på internet tillhandahålla aktuella
förteckningar över gränskontrollstationer på sitt territorium med
bl.a. kontaktuppgifter till dessa och uppgifter om öppettider.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de
bestämmelser om det format, de kategorier, de förkortningar för
gränskontrollstationer och annan information som medlemsstaterna
ska använda i förteckningarna över gränskontrollstationer.
I artiklarna 61–63 finns bestämmelser om återkallande av
godkännande och utseende av gränskontrollstationer. I artikel 64
finns bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter med
avseende på bl.a. i vilka fall och på vilka villkor en gränskontrollstation vid särskilda geografiska begränsningar får vara belägen
på ett visst avstånd från ett införselsställe till unionen och inte i dess
omedelbara närhet.
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Åtgärder vid bristande efterlevnad och vid misstanke om
bristande efterlevnad avseende djur och varor som förs in till
unionen
I artiklarna 65–72 finns bestämmelser om åtgärder som de behöriga
myndigheterna ska vidta när sändningar av djur och varor som förs
in till unionen från tredje land inte är förenliga med de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och när sådana djur och varor utgör en risk.
Godkännande av kontroller som utförs före export
Enligt artikel 73 får kommissionen genom genomförandeakter och
på begäran av ett tredje land godkänna särskilda kontroller som
tredje land utför på sändningar av djur och varor före export till
unionen för att kontrollera att de exporterade sändningarna uppfyller kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2. När den
offentliga kontrollen av sådana sändningar visar på allvarlig och
återkommande bristande efterlevnad ska medlemsstaten enligt artikel 74 underrätta kommissionen, övriga medlemsstater och berörda
aktörer samt begära administrativt stöd och öka antalet offentliga
kontroller av sändningar från det berörda tredje landet. Kommissionen får genom genomförandeakter återkalla ett godkännande.
Samarbete mellan myndigheter i samband med sändningar från tredje
land
I artiklarna 75 och 76 finns bestämmelser om samarbete mellan
myndigheter i samband med sändningar från tredje land.
Särskilda åtgärder
Enligt artikel 77 ska kommissionen anta delegerade akter med avseende på bestämmelser för genomförande av särskild offentlig kontroll och antagande av åtgärder vid bristande efterlevnad, för att
kunna ta hänsyn till särdragen hos vissa i förordningen angivna
kategorier av djur och varor eller deras transportsätt och transportmedel, t.ex. sändningar av icke avhudat frilevande vilt med päls.
Vidare ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med
avseende på villkoren för övervakning av transport och ankomst av
sändningar av vissa djur och varor, från gränskontrollstationen för
ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen eller till
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gränskontrollstationen för utförsel. Kommissionen får vidare genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om förlagor till
officiella intyg och bestämmelser för utfärdande av sådana intyg
samt om utformningen av de dokument som måste åtfölja de kategorier av djur och varor som avses i artikeln.
Finansiering av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
I artiklarna 78–85 regleras de finansiella förutsättningarna för den
offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet. Bestämmelserna gäller även vid delegering av vissa uppgifter som ingår i den
offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet.
Enligt artikel 78 ska medlemsstaterna säkerställa att tillräckliga
finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla personal
och andra resurser som de behöriga myndigheterna behöver för att
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Enligt
artikel 79 ska de behöriga myndigheterna ta ut obligatoriska avgifter
eller
pålagor
för
offentlig
kontroll
vid
slakterier,
styckningsanläggningar och viltbearbetningsanläggningar samt vid
mjölkproduktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och
vattenbruksprodukter. Obligatoriska avgifter eller pålagor ska vidare
tas ut för offentlig kontroll som genomförs beträffande djur och
varor som avses i artikel 47.1a-c vid gränskontrollstationer eller vid
de kontrollställen som avses i artikel 53.1. Avgifterna eller pålagorna
för dessa kontroller ska motsvara antingen den kostnad som
beräknas i enlighet med artikel 82.1 eller med de belopp som anges i
bilaga IV till förordningen. De behöriga myndigheterna ska vidare ta
ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig
kontroll av djur och varor som avses i artikel 47.1d-f, offentlig
kontroll som sker på aktörens begäran för att erhålla godkännande
enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för
foderhygien, samt offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som har blivit nödvändig på grund av bristande
efterlevnad och som genomförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att
kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits. Enligt artikel 79.3
får medlemsstaterna i vissa fall och på objektiva och ickediskriminerande grunder minska beloppet på de obligatoriska
avgifterna eller pålagorna med beaktande av intressena hos aktörer
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med liten produktion, de traditionella metoder som används för
produktion, bearbetning och distribution, behoven hos de aktörer
som är lokaliserade i regioner med särskilda geografiska
begränsningar och den utsträckning i vilken aktörerna hittills har
följt de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2, vilket har
fastställts genom offentlig kontroll. Medlemsstaterna får vidare
besluta att avgifter och pålagor som har beräknats i enlighet med
artikel 82.1b inte ska tas ut om beloppet är så lågt att det med
beaktande av kostnaderna för uttaget och de totala förväntade
inkomsterna från avgifterna eller pålagorna skulle vara olönsamt att
ta ut avgiften eller pålagan. Artikel 79 ska inte tillämpas på offentlig
kontroll som genomförs för att kontrollera att de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 i och j, som gäller ekologisk produktion och
skyddade beteckningar, efterlevs.
Medlemsstaterna får enligt artikel 80 ta ut andra avgifter eller
pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet än de obligatoriska avgifterna och pålagorna,
såvida detta inte är förbjudet enligt den lagstiftning som är tillämplig
på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel
1.2. Enligt artikel 81 ska de avgifter och pålagor som ska tas ut i
enlighet med artikel 79.1a och 79.2 fastställas på grundval av vissa i
förordningen angivna kostnader, exempelvis löner till den personal,
inklusive stödpersonal och administrativ personal, som medverkar i
den offentliga kontrollen samt kostnader för förbrukningsmaterial
och verktyg. I artikel 82 finns bestämmelser om beräkning av
avgifter och pålagor som ska tas ut i enlighet med artikel 79.1a och
79.2. I artikel 83 finns bestämmelser om uttagande och tillämpning
av avgifter och pålagor. En aktör får t.ex. inte påföras en avgift eller
pålaga för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som har
utförts på grund av ett klagomål, om kontrollen inte leder till att den
bristande efterlevnaden bekräftas. Enligt artikel 88 ska
medlemsstaterna säkerställa en hög grad av öppenhet när det gäller
bl.a. den metod som har använts för att fastställa de avgifter och
pålagor som avses i artiklarna 79.1a, 79.2 och 80. Medlemsstaterna
ska samråda med berörda parter om de allmänna metoder som
används för att beräkna de avgifter eller pålagor som föreskrivs i
artiklarna 79.1a, 79.2 och 80. De kostnader som uppkommer när en
behörig myndighet behöver vidta åtgärder på grund av att det visat
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sig att en aktör inte följer regelverket ska enligt artikel 138.4 bäras
av den ansvariga aktören.
Officiellt intygande
I artiklarna 86–91 finns bestämmelser om officiellt intygande och
officiella attesteringar.

5.4

Referenslaboratorier och referenscentrum

I avdelning III finns bestämmelser om unionens referenslaboratorier
och referenscentrum samt nationella referenslaboratorier. bl.a. ska
kommissionen, enligt artikel 93, genom genomförandeakter utse
referenslaboratorier för Europeiska unionen under vissa i
förordningen angivna förutsättningar. Medlemsstaterna ska i sin tur,
enligt artikel 100, utse ett eller flera referenslaboratorier för varje
referenslaboratorium som utsetts för Europeiska unionen. Även om
det inte finns något motsvarande referenslaboratorium för unionen,
får medlemsstaterna utse ett nationellt referenslaboratorium.
Samma laboratorium får utses för mer än en medlemsstat. I artikel
100 regleras även kraven för de nationella referenslaboratorierna.
Dessa ska bl.a. vara opartiska, fria från intressekonflikter och ha
kvalificerad personal med lämplig utbildning. Kommissionen ges
befogenhet att anta delegerade akter med avseende på fastställandet
av ytterligare krav för nationella referenslaboratorier.
Medlemsstaterna ska meddela namn och adress för varje nationellt
referenslaboratorium till bland andra kommissionen och övriga
medlemsstater samt tillhandahålla allmänheten dessa uppgifter. I
artikel 101 finns bestämmelser om ansvarsområden och uppgifter för
de nationella referenslaboratorierna.

5.5

Administrativt stöd och samarbete

I avdelning IV finns bestämmelser om allmänna principer för administrativt stöd mellan behöriga myndigheter i berörda medlemsstater. Medlemsstaterna är skyldiga att bistå varandra med administrativt stöd om resultatet av den offentliga kontrollen kräver
åtgärder i fler än en medlemsstat. Detta administrativa stöd kan
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enligt artiklarna 104 och 105 ges både på eget initiativ och på begäran
av myndigheten i en annan medlemsstat. I avdelningen finns även
bestämmelser om förbindelseorgan, om förbindelser med tredje land
och om samordnat stöd och uppföljning från kommissionens sida.

5.6

Planering och rapportering

I avdelning V finns bestämmelser om kontrollplaner och rapportering. Enligt artikel 109 ska medlemsstaterna se till att offentlig
kontroll genomförs av behöriga myndigheter utifrån en flerårig
nationell kontrollplan. Medlemsstaterna ska vidare utse ett centralt
organ som ska ansvara för att samordna utarbetandet av denna kontrollplan och för att se till att planen är enhetlig och genomförs på
ett konsekvent sätt. I artikel 110 regleras vad de nationella kontrollplanerna ska innehålla och i artikel 111 finns bestämmelser om
utarbetande och genomförande av kontrollplanerna. Enligt artikel
113 ska medlemsstaterna lämna årliga rapporter till kommissionen
om sin kontroll. I artikel 115 finns bestämmelser om beredskapsplaner för livsmedel och foder.

5.7

Unionens verksamhet

Kommissionens kontroller
Enligt artikel 116 ska kommissionens experter utföra kontroller och
revisioner i varje medlemsstat för att kontrollera tillämpningen av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 och de som föreskrivs i
förordningen, att de nationella kontrollsystemen fungerar och att de
behöriga myndigheterna sköter sina uppgifter samt samla information om bl.a. offentlig kontroll och verkställighetspraxis.
Nationella experter från medlemsstaterna får bistå kommissionens
experter och dessa har då samma rätt till tillträde som
kommissionens egna experter. I artiklarna 117 och 118 finns bestämmelser om rapporter och program för kommissionens kontroller. I artikel 119 regleras medlemsstaternas skyldigheter när det
gäller dessa kontroller. Medlemsstaterna ska bl.a. ge nödvändigt stöd
för att säkerställa att kommissionens experter får tillträde till alla
lokaler, djur, varor, information och datasystem som är av betydelse
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för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. I artiklarna 120–124
finns bestämmelser om kommissionens kontroll i tredje land samt
tredje lands kontroll i medlemsstaterna.
Villkor för införsel till unionen av djur och varor
I artiklarna 125–129 finns bestämmelser om villkor för införsel av
djur och varor till unionen. Enligt artikel 125 ska kommissionen
begära att tredje länder som avser att exportera djur och varor till
unionen lämnar vissa i förordningen angivna uppgifter, bl.a. uppgifter om mekanismer för officiellt intygande. Enligt artikel 126 ges
kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med avseende
på de villkor som de djur och varor som förs in till unionen från
tredje land ska uppfylla. I artikel 127 finns bestämmelser om förteckning över tredje land. Om det vid införsel från tredje land finns
belägg för att djur och varor kan utgöra en risk eller belägg för att
det kan förekomma omfattande och allvarlig bristande efterlevnad
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska kommissionen enligt
artikel 128 genom genomförandeåtgärder vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att begränsa dessa risker eller få den bristande
efterlevnaden att upphöra. I artikel 129 finns bestämmelser om
likvärdighet.
Utbildning av de behöriga myndigheternas personal
I artikel 130 finns bestämmelser om utbildning och utbyten av personal mellan de behöriga myndigheterna.
Informationshanteringssystem
Enligt artikel 131 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta och förvalta ett datoriserat informationshanteringssystem för integrerad drift av de mekanismer och verktyg genom
vilka data, information och dokument som gäller för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet förvaltas och hanteras. Detta
system kallas i förordningen för Imsoc. I artiklarna 132 och 133
finns bestämmelser om Imsocs funktioner och om användningen av
Imsoc där djur och varor är föremål för viss offentlig kontroll. Enligt
artikel 134 ska kommissionen anta genomförandeakter om driften
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av Imsoc och dess systemkomponenter. I artiklarna 135 och 136
finns bestämmelser om dataskydd och datasäkerhet.

5.8

Verkställighetsåtgärder

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
I artikel 137 finns bestämmelser om de behöriga myndigheternas
allmänna skyldigheter i fråga om verkställighetsåtgärder. De behöriga myndigheterna ska bl.a. vid misstanke om bristande efterlevnad
genomföra en undersökning för att bekräfta eller undanröja denna
misstanke.
I artikel 138 finns bestämmelser om undersökningar och åtgärder
som de behöriga myndigheterna ska vidta när bristande efterlevnad
har konstaterats. De behöriga myndigheterna ska bl.a. vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa att aktören åtgärdar den bristande
efterlevnaden och ser till att detta inte upprepas. Samtliga utgifter
som uppkommer enligt denna artikel ska bäras av de ansvariga
aktörerna.
Enligt artikel 139.1 ska medlemsstaterna fastställa regler om
sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i förordningen och
vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner
tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till
kommissionen senast i förordningen angivet datum och alla senare
ändringar som gäller dem utan dröjsmål. Enligt artikel 139.2 ska
medlemsstaterna säkerställa att ekonomiska sanktioner för
överträdelser av förordningen och de bestämmelser som avses i
artikel 1.2, om de begåtts genom bedrägligt eller vilseledande
agerande, i enlighet med nationell rätt åtminstone återspeglar
antingen aktörens ekonomiska fördel eller, beroende på vad som är
lämpligt, en procentandel av aktörens omsättning.
Enligt artikel 140 ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga
myndigheterna har effektiva mekanismer för att möjliggöra
rapportering av faktiska och potentiella överträdelser av förordningen. Dessa mekanismer ska i vart fall inkludera rutiner för
mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av dem,
lämpligt skydd mot vedergällning för personer som rapporterar en
överträdelse, åtgärder vid diskriminering eller andra typer av orättvis
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behandling samt skydd av personuppgifter för den person som
rapporterar en överträdelse.
Unionens verkställighetsåtgärder
I artikel 141 finns bestämmelser om unionens verkställighetsåtgärder vid allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem.

5.9

Förfarandebestämmelser m.m.

Förfarandebestämmelser
Enligt artikel 142 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade
akter med avseende på dels ändringar i bilagorna II och III till förordningen, dels ändringar av hänvisningar till de europeiska standarder som anges i artiklarna 29.1b iv, 37.4e och 93.3a. I artikel 143
regleras dataskydd. I artikel 144 finns bestämmelser om de villkor
som gäller för kommissionen vid antagande av delegerade akter.
Kommissionen ska enligt artikel 145 biträdas av ständiga kommittén
för växter, djur, livsmedel och foder, som inrättades genom artikel
58.1 i förordning (EG) nr 178/2002, utom när det gäller artiklarna
25 och 26 då kommissionen ska biträdas av en annan kommitté.
Övergångs- och slutbestämmelser
I artiklarna 146–166 finns bestämmelser om upphävande av och
ändringar i angivna EU-rättsakter samt övergångsbestämmelser för
antagande av delegerade akter och genomförandeakter. I artikel 167
finns bestämmelser om ikraftträdande och tillämpning av förordningen. Bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019.
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6.1

Utgångspunkter

Bedömning: Bestämmelserna om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet i de lagar som omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde bör så långt det är
möjligt och lämpligt utformas på samma sätt.
Skälen för bedömningen
Den nu gällande kontrollförordningen reglerar medlemsstaternas
offentliga kontroll av att foder- och livsmedelsföretagare följer de
regler som gemenskapen och medlemsstaterna fastställt inom områdena foder, livsmedel, djurskydd och djurhälsa. Den nya kontrollförordningens tillämpningsområde har utökats till att även omfatta
kontroll av att lagstiftningen följs när det gäller avsiktlig utsättning
av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och
foderproduktion, animaliska biprodukter och därav framställda produkter, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel, ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter samt användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. De svenska
lagar som berörs av detta är växtskyddslagen (1972:318), epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658), livsmedelslagen
(2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., lagen (2006:807)
om kontroll av husdjur, m.m., lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, djurskyddslagen
(2018:1196) och miljöbalken. Överväganden och förslag när det
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gäller bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom området skyddsåtgärder mot växtskadegörare behandlas inom ramen för den översyn av växtskyddslagen som för närvarande pågår inom regeringskansliet. I den här promemorian lämnas därför inte några förslag i det avseendet.
I syfte att underlätta för de myndigheter som ska tillämpa såväl
unionsbestämmelserna som nationella bestämmelser bör de nationella bestämmelserna om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde så långt det är möjligt och lämpligt utformas
på samma sätt.
I några fall leder regleringen i den nya kontrollförordningen till
sådana allmänna överväganden som gäller för flera områden och flera
lagar. Dessa överväganden behandlas i detta avsnitt. Även frågor som
berör den nya kontrollförordningens tillämpningsområde behandlas
i avsnittet.

6.2

Den nya kontrollförordningens tillämpningsområde

Bedömning: Den nya kontrollförordningen omfattar, när det
gäller djurskydd, kontroll av animalieproduktionens djur och
kontrollen av transporter av levande ryggradsdjur som har
samband med ekonomisk verksamhet.
När det gäller djurhälsokrav omfattar den nya kontrollförordningen kontroll i fråga om alla slags djur.
Tillämpningsområdet när det gäller kontroll av foder
överensstämmer med tillämpningsområdet för lagen om foder
och animaliska biprodukter.
Skälen för bedömningen
Lagar med ett vidare tillämpningsområde än den nya kontrollförordningen
Några av de lagar som reglerar frågor som omfattas av den nya kontrollförordningen har ett vidare tillämpningsområde än kontrollförordningen. Så är fallet när det gäller t.ex. livsmedelslagen som, till
skillnad från den nya kontrollförordningen, även omfattar dricksvatten före tappkranen samt snus och tobak. Lagen om kontroll av
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skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel är i sin
tur tillämplig på vissa vinprodukter som inte omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde. Vidare utgör de områden som faller under såväl den nya kontrollförordningen som miljöbalken bara en liten del av miljöbalkens tillämpningsområde. De
konsekvenser som detta medför behandlas i de avsnitt som
innehåller förslag till ändringar i respektive lag.
Djurskydd och djurhälsa
Den nya kontrollförordningen omfattar i likhet med den nu gällande
kontrollförordningen kontroll av bestämmelser om djurhälsa och
djurskydd.
När det gäller den nuvarande kontrollförordningen är det inte
helt klart i vilken utsträckning den omfattar kontroll även av andra
djur än livsmedelsproducerande djur. I det lagstiftningsärende där
berörda lagar anpassades till den gällande kontrollförordningen
uttalade regeringen att kontrollförordningen inte ger någon tydlig
ledning i den frågan. Ett skäl till den osäkerheten ansågs vara att flera
centrala artiklar riktar sig till livsmedelsföretagare, medan andra
bestämmelser gäller djur överlag (prop. 2005/2006:128 s.144).
Den nya kontrollförordningen ska enligt artikel 1.2 d och f
tillämpas för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser inom områdena djurhälsokrav och djurskydd. Till skillnad från den nu gällande
kontrollförordningen innehåller den nya kontrollförordningen en
definition av uttrycket djur genom att det i artikel 2.9 hänvisas till
definitionen av djur i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsoförordningen). Enligt den bestämmelsen avses med djur, ryggradsdjur och ryggradslösa djur. Definitionen
innehåller alltså ingen begränsning till livsmedelsproducerande djur.
Likväl är det som framgår nedan inte heller i den nya kontrollförordningen helt tydligt i vilken utsträckning den omfattar kontroll av bestämmelser om djurhälsa och djurskydd som avser annat än livsmedelsproducerande djur.
Enligt artikel 21.1 i den nya kontrollförordningen, som särskilt
reglerar kontroll av djurskydd, ska offentlig kontroll för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelserna om djurskyddskrav utföras i alla
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relevanta produktions-, bearbetnings- och distributionsled i den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Den formuleringen tyder på att
även den nya kontrollförordningens tillämpningsområde skulle vara
begränsat till kontroll av livsmedelsproducerande djur när det gäller
djurskydd. Samtidigt är det flera olika EU-rättsakter om djurskydd,
som inte endast omfattar livsmedelsproducerande djur, som ändras
genom den nya kontrollförordningen. Detta gäller rådets direktiv
98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens
djur, rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009
om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur
under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om
ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning
(EG) nr 1255/97. Ändringarna innebär bl.a. att definitionen av behöriga myndigheter i dessa rättsakter ersätts med definitionen i artikel 3.3 i den nya kontrollförordningen. I förordning (EG) nr
1099/2009 upphävs och ersätts dessutom bestämmelser om åtgärder
vid bristande efterlevnad, sanktioner och genomförandeåtgärder
med den nya kontrollförordningens bestämmelser.
De djur som omfattas av direktiv 98/58/EG är djur, inklusive fiskar, reptiler och amfibier, som föds upp eller hålls för produktion av
livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion (artikel 2.1).
I förordning (EG) nr 1099/2009 fastställs bestämmelser om avlivning av djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel,
ull, skinn, päls eller andra produkter samt avlivning av djur vid besättningsavlivning och därmed sammanhängande verksamhet (artikel 1.1). Med djur avses varje ryggradsdjur, utom reptiler och groddjur (artikel 2).
Förordning (EG) nr 1/2005 ska tillämpas på transporter av levande ryggradsdjur som har samband med ekonomisk verksamhet
(artikel 1). Här kan noteras att även transport av icke livsmedelsproducerande djur kan ha samband med ekonomisk verksamhet, som
t.ex. transport av djur för uppvisning på cirkus eller i djurpark.
Trots den avgränsning till djur i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som finns i artikel 21.1 i den nya kontrollförordningen
måste avsikten mot den beskrivna bakgrunden vara att inte bara kontroll av livsmedelsproducerande djur utan av alla animalieproduktionens djur ska omfattas av den nya kontrollförordningens
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tillämpningsområde vad gäller djurskyddet. Även kontroller av
transporter av alla levande ryggradsdjur som har samband med ekonomisk verksamhet får anses omfattas av den nya kontrollförordningens räckvidd (se bl.a. artikel 21.2 i den nya kontrollförordningen). Detta medför att vissa verksamheter, som t.ex.
produktion av skinn och päls, omfattas av bestämmelserna om djurskyddskontroll i den nya kontrollförordningen.
Den nationella regleringen i såväl den nu gällande djurskyddslagen
(1988:534) som i den nya djurskyddslagen (2018:1192), som träder
i kraft den 1 april 2019, är tillämplig på alla djur som hålls av människan, alltså även t.ex. sällskapsdjur, och försöksdjur. Bestämmelserna i djurskyddslagen, såväl den nu gällande som den nya, har därmed en vidare räckvidd än vad bestämmelserna om kontroll av djurskyddskrav i den nya kontrollförordningen har. De överväganden
som detta leder till behandlas i avsnittet om förslag till ändringar i
den nya djurskyddslagen (avsnitt 15.6).
Inte heller när det gäller kontroll av djurhälsa är det helt tydligt
hur långt tillämpningsområdet för bestämmelserna i den nya kontrollförordningen sträcker sig. Formuleringarna i förordningen tyder dock på att tillämpningsområdet inte är begränsat till
livsmedelsproducerande eller andra animalieproducerande djur.
Enligt artikel 20.1 i den nya kontrollförordningen ska offentlig
kontroll för att verifiera efterlevnaden av bl.a. bestämmelser som
avses i artikel 1.2 d – dvs. djurhälsokrav – omfatta offentlig kontroll
som ska utföras i valfritt produktions-, bearbetnings- och
distributionsled av djur, produkter av animaliskt ursprung,
avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter.
Med djur avses som framgår ovan ryggradsdjur och ryggradslösa
djur.
Skyldigheterna enligt djurhälsoförordningen gäller i vissa fall
även för den som håller sällskapsdjur. Enligt artiklarna 10.1 och 10.2
ska t.ex. den som håller sällskapsdjur ansvara för hälsan hos djuren
och se till att minimera risken för att djursjukdomar sprids. Det kan
också nämnas att vissa bestämmelser i den nya kontrollförordningen
uttryckligen omfattar sällskapsdjur. Enligt artikel 48 f kan kommissionen t.ex. anta delegerade akter om att sällskapsdjur ska undantas
från artikel 47, det vill säga från kravet på offentlig kontroll vid en
gränskontrollstation.
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Vissa bestämmelser i djurhälsoförordningen gäller vidare åtgärder
för bekämpning och utrotande av sjukdomar hos vilda djur. Enligt
artikel 70 ska t.ex. den behöriga myndigheten, om den misstänker
eller officiellt bekräftar förekomsten av en förtecknad sjukdom hos
vilda djur, genomföra övervakning i den vilda djurpopulationen och
vidta nödvändiga åtgärder för förebyggande och bekämpning av
sjukdomen.
Bedömningen är därför att den nya kontrollförordningen som en
utgångspunkt får anses omfatta kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om djurhälsa när det gäller alla slags djur. Däremot är det tydligt att många bestämmelser, t.ex. artikel 15 om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet, enbart gäller den som
håller djur i kommersiella syften.
Även den nationella regleringen i bl.a. provtagningslagen är
tillämplig både på djur som hålls av människan, vilket gäller djur som
hålls i såväl kommersiellt syfte som i sällskapssyfte, och vilda djur.
Den nya kontrollförordningens tillämpningsområde i den här delen
bedöms sålunda överensstämma med tillämpningsområdet för den
nationella regleringen av djurhälsokrav.
Foder
Även när det gäller foder konstaterades i förarbetena till anpassningarna av foderlagen till den gällande kontrollförordningen att det inte
är klart hur enskilda artiklar i den förordningen ska tillämpas.
Regeringen landade dock i slutsatsen att den gällande kontrollförordningens tillämpningsområde bör anses omfatta allt foder (prop.
2005/2006:128 s.144). I såväl den gällande som den nya kontrollförordningen hänvisas till definitionen av foder i artikel 3.4 i förordning
(EG) nr 178/2002. Inte heller definitionen av foderlagstiftning i den
nya kontrollförordningen skiljer sig i någon avgörande betydelse
från motsvarande definitioner i den gällande kontrollförordningen.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av foderlagstiftningen ska enligt den nya kontrollförordningen omfatta kontroll i valfritt produktions-, bearbetnings- och distributionsled av
relevanta ämnen. Kontroll ska även ske av främmande, otillåtna, förbjudna och oönskade ämnen som vid användning eller förekomst på
grödor eller djur eller vid användning för produktion eller bearbetning av foder kan ge upphov till resthalter av dessa ämnen i foder
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(artikel 19). Bedömningen är att den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde i den här delen överensstämmer med tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter när det
gäller kontroll av foder.

6.3

Ord och uttryck

Bedömning: Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet bör användas i de lagar som berörs av den nya
kontrollförordningen. När det gäller miljöbalken bör dessa
uttryck användas parallellt med uttrycket tillsyn.
Ordet kontrollorgan bör, i den utsträckning som det i dag
används i de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde, ersättas med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”. I lagen om kontroll av ekologisk produktion bör dock
ordet kontrollorgan användas även i fortsättningen.
Skälen för bedömningen
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Enligt artikel 2.1 i den nu gällande kontrollförordningen utgör
offentlig kontroll varje form av kontroll som utförs av den behöriga
myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Med kontroll avses kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av
sakligt underlag (artikel 2.2). Med offentlig kontroll avses således
det operativa förfarandet som regleras i förordningen. Annan verksamhet än den operativa kontrollen såsom exempelvis rådgivning,
allmän information och utvecklingsstöd m.m. omfattas inte av uttrycket offentlig kontroll såsom det definieras i den nu gällande kontrollförordningen. I vilken utsträckning beslut om åtgärder som t.ex.
att utfärda förelägganden och andra korrigerande åtgärder kan anses
ingå i uttrycket offentlig kontroll är inte helt klart.
Även den nya kontrollförordningen innehåller en definition av
uttrycket offentlig kontroll. Enligt artikel 2.1 avses med offentlig
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kontroll verksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna, eller
av de organ med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till
vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen har delegerats, för att verifiera att aktörerna efterlever förordningen och de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 samt att djur eller varor uppfyller kraven enligt dessa bestämmelser, inbegripet inför utfärdandet
av officiella intyg eller officiella attesteringar. Av artikel 1.2 framgår
vilka sakområden som förordningen är tillämplig på. Till skillnad
från den nu gällande kontrollförordningen innehåller den nya kontrollförordningen inte någon definition av uttrycket kontroll. Av
skälen till förordningen (framför allt skäl 15 och 16) kan dock den
slutsatsen dras att avsikten inte är att uttrycket kontroll ska ha en
annan innebörd i den nya kontrollförordningen än vad det har i den
nuvarande kontrollförordningen.
En grundläggande förändring i den nya kontrollförordningen är
att det införs ett nytt uttryck för myndigheternas verksamhet, uttrycket annan offentlig verksamhet. Annan offentlig verksamhet
definieras enligt artikel 2.2 som annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna, eller av de organ med
delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka viss annan
offentlig verksamhet har delegerats, däribland verksamhet för att
kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller växtskadegörare, förebygga eller begränsa spridningen av sådana djursjukdomar
eller växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg
eller officiella attesteringar.
Rådssekretariatet har i ett dokument daterat den 4 september
2013 (nr 13179/13 i ärende 2013/0140) gett ytterligare exempel på
annan offentlig verksamhet. Där nämns bl.a. vidtagande av verkställighetsåtgärder eller korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad.
Andra exempel är hantering av förteckningar över aktörer, epidemiologiska undersökningar av livsmedelsburna utbrott, anmälan eller
underrättelse av djursjukdomar samt koordinering, förberedelse och
övervakning av genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen och årlig rapportering. Det lyfts vidare fram att, även om utfärdandet av officiella intyg eller officiella attesteringar är annan
offentlig verksamhet, är själva kontrollen som en behörig myndighet
utför i syfte att utfärda ett officiellt intyg eller en officiell attestering
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att anse som offentlig kontroll. Vägledning och rådgivning till aktörer om unionslagstiftningen och dess tillämpning gällande den jordbruksbaserade livsmedelskedjan är andra exempel på annan offentlig
verksamhet, liksom utseende av officiella laboratorier samt revision
av dessa. Detsamma gäller utseende av och förteckning över gränskontrollstationer samt revision av dessa.
De exempel som tas upp i rådssekretariatets dokument bör inte
ses som uttömmande. Bedömningen är att även exempelvis den behöriga myndighetens prövning av eller åtgärder med anledning av en
anmälan eller ansökan om registrering av en verksamhet ska anses
vara annan offentlig verksamhet. Själva kontrollen som en behörig
myndighet utför, exempelvis genom besök på den anläggningen som
en ansökan om godkännande avser, i syfte att bevilja ett tillstånd eller
godkännande får dock betraktas som offentlig kontroll. Bedömningen är densamma oavsett vad den behöriga myndigheten kommer
fram till efter en sådan kontroll, dvs. oavsett om myndigheten beslutar att bevilja eller avslå ett tillstånd eller godkännande.
Redan i dag utför kontrollmyndigheterna verksamhet som bedöms vara annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen, som t.ex. prövningar i ärenden om tillstånd, godkännande eller registrering. Kontrollmyndigheternas åtgärder, som t.ex.
att utfärda förelägganden vid bristande efterlevnad, får också anses
vara annan offentlig verksamhet. Som det har nämnts ovan är det
emellertid inte helt klart i vilken utsträckning som myndigheternas
verksamhet och åtgärder, som är att betrakta som annan offentlig
verksamhet, i dag räknas som en del av den offentliga kontrollen.
Införandet av uttrycket annan offentlig verksamhet bedöms därför
snarare innebära ett förtydligande av hur vissa uppgifter som redan i
dag utförs av myndigheterna ska definieras, än en reglering av nya
uppgifter. Hur uttrycket annan offentlig verksamhet i slutändan ska
tolkas är dock upp till EU-domstolen att avgöra för det fall frågan
kommer under domstolens prövning.
Den nya kontrollförordningen innehåller bestämmelser om
offentlig kontroll och om annan offentlig verksamhet som ska
tillämpas direkt av de behöriga myndigheterna. Myndigheterna ansvarar för att organisera och genomföra såväl offentlig kontroll som
annan offentlig verksamhet. Kommissionen ges vidare befogenhet
att meddela närmare bestämmelser om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas genom delegerade akter och
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genomförandeakter. Den nya kontrollförordningen ger också, vilket
kommer att utvecklas närmare i de avsnitt som behandlar de föreslagna lagändringarna, utrymme för medlemsstaterna att föreskriva
om kompletterande bestämmelser. Det finns därför ett behov av att
använda såväl uttrycket offentlig kontroll som uttrycket annan
offentlig verksamhet i de lagar som berörs av den nya kontrollförordningen.
När det gäller miljöbalken är bedömningen att uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet bör användas parallellt med
uttrycket tillsyn. Det som där sägs om tillsyn bör också gälla för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (se avsnitt 16.3).
Organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter
Uppgiften att utöva offentlig kontroll kan enligt den nuvarande
kontrollförordningen överlämnas till enskilda kontrollorgan
(artikel 5). Liknande bestämmelser finns i den nya kontrollförordningen. En skillnad är att delegering enligt den nya kontrollförordningen kan ske till ett eller flera organ med delegerade uppgifter eller till en eller flera fysiska personer i stället för till ett eller
flera kontrollorgan (artiklarna 28 och 31). Ett kontrollorgan definieras enligt artikel 2.5 i den gällande kontrollförordningen som en oberoende tredje part till vilken den behöriga myndigheten har delegerat
vissa kontrolluppgifter. Ett organ med delegerade uppgifter definieras enligt artikel 3.5 i den nya kontrollförordningen som en separat
juridisk person till vilken de behöriga myndigheterna har delegerat
vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet. Med hänsyn till
bestämmelserna i den nya kontrollförordningen bör ordet kontrollorgan, i den utsträckning som det i dag används i de lagar som
omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde,
ersättas med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. För kontroll av ekologisk
produktion gäller dock vissa särskilda bestämmelser för delegering.
I lagen om kontroll av ekologisk produktion bör därför ordet
kontrollorgan fortsätta användas. De närmare övervägandena finns i
avsnitten om förslag till ändringar i de enskilda lagarna.

200

Ds 2018:41

6.4

Allmänna överväganden

Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet

Bedömning: De behöriga myndigheterna kan överlämna uppgifter
som ingår i den offentliga kontrollen eller i annan offentlig
verksamhet till enskilda organ eller fysiska personer direkt med stöd
av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen.
När det gäller livsmedelslagen, djurskyddslagen och miljöbalken, som alla har ett vidare tillämpningsområde än den nya kontrollförordningen, finns det för närvarande inte något behov av
att kunna överlämna uppgifter i offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet i fråga om djur och varor som endast omfattas av den nationella regleringen. Någon särskild bestämmelse om
delegering bör därför inte införas i dessa lagar.
Skälen för bedömningen
Bestämmelser om överlämnande av uppgifter i den nuvarande och
den nya kontrollförordningen
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.3 kan uppgiften att utöva
offentlig kontroll i dag överlämnas till enskilda kontrollorgan enligt
den gällande kontrollförordningen. Det är dock inte möjligt att delegera rätten att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad till sådana kontrollorgan. Liknande bestämmelser finns i den nya kontrollförordningen. En skillnad är som tidigare nämnts att enligt den
nya kontrollförordningen kan delegering ske både till ett eller flera
organ med delegerade uppgifter och till en eller flera fysiska
personer. En annan skillnad är att det i den nya kontrollförordningen
klargörs att delegering även kan ske av vissa uppgifter i annan
offentlig verksamhet (artikel 31).
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om villkor
för delegeringen samt skyldigheter för såväl de delegerande myndigheterna som för organen och de fysiska personer som har delegerats
vissa uppgifter. T.ex. ska organen och de fysiska personerna meddela
resultaten av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
de genomfört till de delegerande myndigheterna (artikel 32). De delegerande myndigheterna ska å sin sida bl.a. organisera inspektioner
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av sådana organ och fysiska personer samt helt eller delvis återkalla
sin delegering när det finns belägg för att ett sådant organ eller en
sådan fysisk person inte på ett korrekt sätt utför de uppgifter som
har delegerats (artikel 33).
Krävs bestämmelser i lag för att lämna över uppgifter till organ och
fysiska personer?
Delegationsbestämmelserna i den nya kontrollförordningen är
uppbyggda så att det i artikel 28.1 anges att de behöriga
myndigheterna får delegera uppgifter som ingår i den offentliga
kontrollen i enlighet med villkoren i artikel 29 och 30. I artikel 31,
som reglerar villkoren för delegering av vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet, anges att sådana uppgifter får
delegeras till organ under förutsättning att bestämmelserna i artikel
1.2 (som anger vilka sakområden som kontrollförordningen ska
tillämpas på) inte förbjuder sådan delegering och att vissa villkor i
artikel 29 och artikel 30 är uppfyllda. När det gäller delegation till
fysiska personer krävs förutom att villkoren enligt artikel 20 är
uppfyllda att den materiella lagstiftningen tillåter en sådan
delegering. Vidare finns i artikeln en allmän begränsning av innebörd
att de behöriga myndigheterna inte får delegera beslut om de
åtgärder som föreskrivs i artikel 138.1 b, 138.2 och 138.3. Nämnda
artiklar innehåller en uppräkning av åtgärder som de behöriga
myndigheterna ska vidta om det konstateras att det finns brister i
efterlevnaden av regelverket.
Det skulle kunna argumenteras att förordningen är otydlig när
det gäller vilka begränsningen som finns i myndigheternas
befogenhet att delegera möjligheten att fatta beslut. Utöver de
allmänna bestämmelserna om myndighetsåtgärder i artikel 138.2 och
138.3 innehåller förordningen nämligen även mer specifika bestämmelser om vilka åtgärder som behöriga myndigheter får vidta
vid bristande efterlevnad av reglerna i samband med att djur och
varor förs in i unionen från tredje länder, se artiklarna 66–69. De
åtgärder som nämns i artiklarna 66-69 ryms dock inom de åtgärder
som regleras i artikel 138. Förordningen kan, mot bakgrund av hur
den är strukturerad, därmed inte förstås på annat sätt än att
begränsningen i rätten att delegera beslut även omfattar
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motsvarande beslut som fattas i samband med en åtgärd enligt
artiklarna 66-69.
Av 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen framgår att förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt enskilda och att detta ska ske med
stöd av lag om uppgiften innefattar myndighetsutövning. Det kan
inte uteslutas att det kan förekomma moment av myndighetsutövning i de uppgifter som kan delegeras av de behöriga myndigheterna
med stöd av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen och att
delegering därför kräver stöd i lag. Bestämmelserna om delegering i
den nya kontrollförordningen är emellertid, på samma sätt som
övriga bestämmelser i EU-förordningar, direkt tillämpliga i
medlemsstaterna. Bestämmelserna är utformade så att de berörda
myndigheterna ska kunna tillämpa dem direkt. Någon ytterligare
reglering i lag krävs därför inte för att regeringsformens krav om
lagstöd ska vara uppfyllt. Bedömningen är därför att det inte är
nödvändigt med en bestämmelse i lag som ger en myndighet som
utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet möjlighet
att delegera vissa uppgifter. Sådan delegering kan ske direkt med
stöd av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen.
För kontroll av ekologisk produktion gäller dock vissa särskilda
bestämmelser för delegering (se avsnitt 14.3).
På djurhälsoområdet finns bestämmelser som särskilt reglerar
veterinärers möjlighet att i enskilda fall utöva offentlig kontroll, se 7
och 8 §§ zoonoslagen (1999:658). Det finns också bestämmelser i
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och lagen (2006:807)
om kontroll av husdjur, m.m. som ger möjlighet för en
kontrollmyndighet att överlåta vissa andra uppgifter till privata
organ. Lagstiftningen på djurhälsoområdet ska inom kort ses över i
anledning av den nya EU-förordningen om djurhälsa,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den
9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och
upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa
(”djurhälsolag”), som börjar tillämpas den 21 april 2021. Det bedöms
därför som mest ändamålsenligt att tillsvidare behålla de särskilda
bestämmelser om delegering av myndighetsutövning som finns i den
svenska djurhälsolagstiftningen i avvaktan på den större översynen.
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.2 har några av de lagar som
reglerar frågor som omfattas av den nya kontrollförordningen ett vidare tillämpningsområde än förordningen. Så är fallet när det gäller
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t.ex. livsmedelslagen som, till skillnad från den nya kontrollförordningen, även omfattar dricksvatten före tappkranen samt snus och
tobak. Vidare utgör de områden som faller under såväl den nya kontrollförordningen som miljöbalken bara en liten del av miljöbalkens
tillämpningsområde. Kontrollbestämmelserna avseende djurskyddskrav i den nya kontrollförordningen bedöms gälla för animalieproduktionens djur och transporter av levande ryggradsdjur som har
samband med ekonomisk verksamhet medan den nationella regleringen i den nya djurskyddslagen är tillämplig på alla djur som hålls
av människan. Vissa bestämmelser i den nya djurskyddslagen gäller
även för övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.
Bestämmelserna i den nya kontrollförordningen är inte tillämpliga på de djur och varor som endast omfattas av den nationella regleringen. Det är alltså inte möjligt att delegera uppgifter i offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ifråga om sådana djur och
varor med stöd av den nya kontrollförordningen. Det bedöms inte
heller finnas något behov av att kunna delegera sådana uppgifter i
dagsläget. Några särskilda bestämmelser om delegering bör därför
inte införas i livsmedelslagen, djurskyddslagen eller miljöbalken.
När det gäller lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel, som är tillämplig på vissa vinprodukter som inte omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde, finns i dag en särskild bestämmelse om överlämnande
av kontrolluppgifter till kontrollorgan. De överväganden som detta
medför behandlas i avsnittet om förslag till ändringar i den lagen.

6.5

Bestämmelser om överklagande av beslut som
fattats av organ och fysiska personer

Bedömning: Det bör införa bestämmelser om överklagande av
beslut som fattats av organ med delegerade uppgifter eller fysiska
personer i epizootilagen, zoonoslagen, livsmedelslagen, lagen om
foder och animaliska biprodukter, lagen om provtagning på djur
m.m., lagen om kontroll av husdjur m.m., lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och
djurskyddslagen bör det införas bestämmelser om överklagande
av beslut som fattats av organ eller fysiska personer. Beslut som
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fattats av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska personer
som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet bör kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller sådana överklagade
beslut.
Skälen för bedömningen
I dag har möjligheten att delegera uppgifter i offentlig kontroll till
kontrollorgan inte utnyttjats i Sverige. Ett undantag är dock kontroll
av ekologisk produktion (se avsnitt 14.3). Även på djurhälsoområdet
finns, som nämns i avsnitt 6.4., vissa bestämmelser om överlåtelse av
uppgifter till veterinär. Möjligheten att överklaga beslut av veterinär
är i vissa fall också reglerad, se t.ex. 13 § första stycket zoonoslagen
I avsnitt 6.4 redogörs för möjligheterna att inom ramen för den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde delegera vissa
uppgifter till organ med delegerade uppgifter och till fysiska
personer. Det kan inte uteslutas att sådana organ och fysiska
personer, efter delegering, kommer att kunna fatta vissa beslut som
kan antas påverka den enskildes situation på ett inte obetydligt sätt.
Det kan t.ex. handla om beslut om att ta ut avgifter för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet. Sådana beslut är
överklagningsbara enligt förvaltningsrättsliga principer (jfr prop.
2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny
förvaltningslag, s. 248 och 251 f.). Mot den bakgrunden bör det i
berörda lagar införas bestämmelser om överklagande av organens
och de fysiska personernas beslut. Sådana bestämmelser finns i dag
enbart i lagen om kontroll av ekologisk produktion. Eftersom det
står klart att det inte kommer att bli aktuellt för kontrollmyndigheter på miljöområdet att delegera uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som kan antas påverka den
enskildes situation på ett inte obetydligt sätt till organ eller fysiska
personer finns det inte anledning att införa bestämmelser om
överklagande av sådana beslut i miljöbalken (se avsnitt 16.15).
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Besluten bör överklagas till allmän förvaltningsdomstol och det
allmännas talan bör föras av den delegerade myndigheten
Enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion kan beslut som
har fattats av ett kontrollorgan överklagas till länsstyrelsen i det län
där kontrollorganet har sitt säte (28 §). I förarbetena till den lagen
konstaterades att kontrollorganen skulle kunna fatta vissa beslut
som annars var förbehållna kommunen, t.ex. beslut om att förbjuda
saluföring av ett visst parti ekologiska livsmedel. Samtidigt skulle
kommunen ha kvar befogenheten att besluta i samma sak i fråga om
aktörer som inte har anmält att de vill stå under ett kontrollorgans
kontroll. För att samma typ av beslut inte skulle kunna komma
under två olika instansers överprövning föreslogs det därför att även
kontrollorganens beslut, i likhet med kommunernas, skulle
överklagas till länsstyrelserna (prop. 2012/13:55 s. 44 f).
Det är inte självklart att ordningen för överklagande av organens
och de fysiska personernas beslut enligt övriga berörda lagar bör vara
den samma som i lagen om kontroll av ekologisk produktion. Inom
dessa övriga områden finns t.ex. inte problematiken att
kommunerna skulle ha kvar befogenhet att besluta i samma sak som
kontrollorganen på det sätt som har beskrivits ovan om ekologisk
produktion. Som det redogörs för närmare i avsnitten 6.4 och 14.3
har kontrollorganen också en särställning på området ekologisk
produktion genom att de i en annan utsträckning än på de övriga
områdena har rätt att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad
av regelverket. Idag finns det sju kontrollorgan med säte i Sverige
som är ackrediterade för att utföra kontroll av ekologisk produktion.
Det innebär att alla överklaganden av kontrollorganens beslut enligt
lagen om kontroll av ekologisk produktion i praktiken koncentreras
till sju länsstyrelser. På övriga områden, där det i dag inte är aktuellt
att delegera uppgifter, är det svårt att förutse vilka eller hur många
länsstyrelser som skulle behöva hantera överklaganden av organens
och de fysiska personernas beslut. Även om antalet
överklagandeärenden av detta slag kan uppskattas bli förhållandevis
lågt sett till den övriga verksamhetens volym, talar denna osäkerhet
emot att överklaganden av organens och de fysiska personernas
beslut enligt övriga lagar ska ske till länsstyrelserna.
Ett annat tänkbart alternativ är att besluten överklagas till en
central förvaltningsmyndighet. Mot en sådan lösning talar dock det
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förhållandet att de centrala förvaltningsmyndigheterna på de
aktuella områdena har rätt att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas samt om skyldighet att betala avgift för bl.a.
offentlig kontroll och om hur avgifter som tas ut av bl.a.
kontrollorganen ska beräknas. En ordning där den myndighet som
har meddelat föreskrifter om t.ex. avgifter, som Livsmedelsverket,
också prövar ett överklagande av organens och de fysiska
personernas avgiftsbeslut bedöms inte som ändamålsenligt. Det kan
i praktiken bli fråga om att myndigheten ska överpröva giltigheten
av sina egna föreskrifter.
Bedömningen är därför att beslut som fattas av organ och fysiska
personer
bör
kunna
överklagas
direkt
till
allmän
förvaltningsdomstol Det är lämpligt att den delegerande myndigheten, vilket skulle kunna vara t.ex. Livsmedelsverket, för det
allmännas talan när organens eller de fysiska personernas beslut
överklagas, på liknande sätt som föreskrivs i bl.a. livsmedelslagen vid
överklagande av beslut som har fattats av officiella veterinärer (32 §
livsmedelslagen). De lagförslag som dessa överväganden medför
behandlas i avsnitten till respektive lag.
I sammanhanget kan nämnas att ytterligare bestämmelser om
överklagande av beslut som har fattats av ett organ finns i lagen
(1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen, som gäller för beslut av
organ, innehåller särskilda bestämmelser om bl.a. hur och inom
vilken tid som ett beslut ska överklagas och till vem som
överklagandet ska ges in m.m.

6.6

Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras

Bedömning: Vissa bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223)
bör tillämpas då ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen
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Förvaltningslagen (2017:900) gäller för handläggning av ärenden hos
förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 §). Lagen gäller alltså inte för sådan
handläggning som privaträttsliga subjekt med offentligrättsliga
uppgifter, t.ex. enskilda kontrollorgan, utför. I lagen om kontroll av
ekologisk produktion finns en bestämmelse med hänvisning till vissa
bestämmelser i förvaltningslagen som ett kontrollorgan ska tillämpa
i kontrollen (7 § lagen om kontroll av ekologisk produktion). Det
gäller förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får
lämna uppgifter muntligt, kommunikation, dokumentation av
uppgifter, dokumentation av beslut, motivering av beslut,
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
samt rättelse av skrivfel och liknande.
I avsnitt 6.5 görs bedömningen att beslut som har meddelats av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter bör kunna överklagas. En förutsättning för
att en överprövande instans ska kunna ta ställning till om ett
överklagat beslut är korrekt är att beslutet har försetts med en
motivering (32 § förvaltningslagen). För att den enskilde ska kunna
ta tillvara sin möjlighet att överklaga ett beslut bör den som
uppgifter har delegerats till också vara skyldig att underrätta den
enskilde om beslutet och hur ett överklagande går till (33 och 34 §§
förvaltningslagen). Dessa bestämmelser i förvaltningslagen bör
därför vara tillämpliga även när det gäller beslut som har meddelats
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter.
Vidare bör förvaltningslagens bestämmelser om legalitet,
objektivitet och proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18
§§), utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt
(24 §), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), rättelse av skrivfel och liknande (36
§), samt vem som får överklaga ett beslut (42 §) tillämpas vid
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Bedömningen är alltså att dessa grundläggande bestämmelser i
förvaltningslagen, på samma sätt som gäller för kontrollorgan i lagen
om kontroll av ekologisk produktion, bör tillämpas även enligt
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övriga lagar som sammanfaller med den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde när ett organ med delegerade uppgifter eller en
fysisk person utför offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet. När det gäller miljöområdet, inom vilket det inte
kommer att bli aktuellt för organ med delegerade uppgifter eller
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter att vidta några
åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot enskild, bör de
grundläggande bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar,
när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation och
dokumentation av uppgifter vara tillämpliga.

6.7

Hjälp av Polismyndigheten

Bedömning: Det är inte nödvändigt att göra det möjligt att få
hjälp av polis när annan offentlig verksamhet genomförs.
Skälen för bedömningen
I flera av de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde finns i dag bestämmelser om att polisen är skyldig att lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll
eller verkställighet av beslut enligt lagen, de föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna (se t.ex. 27 § livsmedelslagen). En liknande bestämmelse finns ifråga om tillsyn enligt miljöbalken (28 kap. 8 § miljöbalken). Bakgrunden till polisens skyldighet i detta avseende är
polisens befogenhet att använda våld i vissa situationer. En grundläggande princip är att den kontrollmyndighet respektive tillsynsmyndighet som vill ha hjälp från Polismyndigheten ska begära
handräckning först sedan myndigheten konstaterat att uppgiften inte
kan lösas utan polisens hjälp (se prop. 2005/06:128 s. 223 f.).
När en myndighet ser ett behov av polishjälp i samband med att
myndigheten ska utföra annan offentlig verksamhet, t.ex. vidta åtgärder för att bekämpa spridningen av en djursjukdom, torde myndigheten ha fattat ett beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. De fall
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där det kan bli aktuellt med hjälp från Polismyndigheten vid genomförande av annan offentlig verksamhet kommer alltså, såvitt kan bedömas, i princip alltid föregås av ett beslut av myndigheten. Hjälp
från Polismyndigheten kan då lämnas inom ramen för verkställighet
av beslut, vilket det redan finns lagstöd för. Det kan även konstateras
att uttrycket annan offentlig verksamhet har en vid betydelse och att
det, vilket framgår av avsnitt 6.3, täcker många varierande uppgifter.
Om möjligheten att begära polishjälp utvidgas till att omfatta även
annan offentlig verksamhet skulle det bli svårt att förutse i vilka fall
sådan handräckning skulle kunna påkallas. Slutsatsen är därför att
det i dagsläget inte bedöms finnas skäl att möjliggöra polishjälp även
vid genomförande av annan offentlig verksamhet. Behovet av hjälp
från Polismyndigheten bedöms vara tillgodosett genom möjligheten
att begära sådan hjälp vid utövande av offentlig kontroll och verkställighet av beslut.
När det gäller de områden som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde bedöms behovet av polishjälp vara tillgodosett genom
möjligheten att begära sådan hjälp enligt 28 kap. 8 § miljöbalken.

6.8

Tystnadsplikt

Bedömning: Det bör i berörda lagar införas en bestämmelse om
tystnadsplikt med innebörden att de som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller
utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
Skälen för bedömningen
I artikel 8 i den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om
tystnadsplikt för den som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Där framgår bl.a. att de behöriga myndigheterna ska
säkerställa att information som de inhämtar vid utförandet av sina
uppgifter i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inte röjs för tredje part om informationen, enligt nationell
lagstiftning eller unionslagstiftning, är av sådan art att den omfattas
av tystnadsplikt. Medlemsstaterna ska i detta syfte säkerställa att det
i fråga om konfidentiell behandling införs lämpliga skyldigheter för
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all personal och andra enskilda personer som anlitas vid offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8.1). Detta ska även
tillämpas på myndigheter för kontroll av ekologisk produktion,
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier (artikel 8.2). Om
inte ett övervägande allmänintresse motiverar att information som
omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 8.1 röjs, och utan att det påverkar situationer där unionslagstiftning eller nationell lagstiftning
uppställer krav på röjande, ska sådan information innefatta information vars röjande skulle undergräva; a) syftet med inspektioner,
undersökningar eller revisioner, b) skyddet av en aktörs eller en annan fysisk eller juridisk persons affärsintressen, eller c) skyddet för
domstolsförfaranden och juridisk rådgivning (artikel 8.3). Av bestämmelserna framgår även vad de behöriga myndigheterna ska beakta när de avgör huruvida ett övervägande allmänintresse motiverar
att information som omfattas av tystnadsplikt röjs (artikel 8.4) samt
vilka förutsättningar som gäller för myndigheternas offentliggörande av resultatet av offentlig kontroll av enskilda aktörer
(artikel 8.5).
Det faktum att bestämmelserna hänvisar till nationell rätt får anses innebära att medlemsstaterna har stor frihet att utforma en lämplig reglering.
I Sverige gäller sekretess för vissa uppgifter i det allmännas verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,
samt offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), OSF.
Det är förbjudet för myndigheter att röja en sekretessbelagd uppgift.
Förbudet gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets
verksamhet på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
på grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund (2 kap. 1 §
OSL). I 17 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess till skydd
främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller
annan tillsyn. Där framgår bl.a. att sekretess gäller för uppgift om
planläggning eller andra förberedelser för sådan inspektion, revision
eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas
att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften
röjs (17 kap. 1 § OSL). I 30 kap. OSL finns bestämmelser om
sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i
fråga om näringslivet. Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen
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meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet
som består i bl.a. utredning, tillståndsgivning, tillsyn eller
stödverksamhet med avseende på produktion, handel,
transportverksamhet eller näringslivet i övrigt för uppgift om en
enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs (30 kap. 23 § OSL). En liknande sekretessbestämmelse
finns för kommunala myndigheter (30 kap. 27 § OSL). Regeringen
har i 9 § OSF och punkterna 22 och 28 i dess bilaga föreskrivit att
uppgifter inom ramen för verksamhet som består i utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt bl.a. livsmedelslagen, lagen om foder
och animaliska biprodukter, de EU-bestämmelser som kompletteras
av dessa lagar samt lagen om kontroll av ekologisk produktion kan
bli föremål för sekretess. Även uppgifter inom ramen för tillsyn över
hälsoskyddet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen
(2011:13) kan bli föremål för sekretess (punkten 29 i bilagan till
OSF). Det gäller även utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga
om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (punkterna 46 och 82 i bilagan till OSF).
Vidare kan uppgifter inom ramen för verksamhet som består i
utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om
djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på
djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen bli föremål för sekretess (punkten 30 i bilagan till OSF).
Uppgifter i utredning och tillsyn enligt lagstiftningen om skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel omfattas också
av särskilda sekretessbestämmelser (punkten 107 i bilagan till OSF).
Regler till skydd för det allmännas brottsförebyggande och
brottsbeivrande verksamhet finns i 18 kap. 1 § OSL.
När det gäller kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter i det
allmännas verksamhet är bedömningen att det redan gäller sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Offentlighetsoch sekretesslagstiftningen är dock, med vissa undantag, inte
tillämplig utanför den offentliga sektorn. Som det redan har nämnts
ska tystnadsplikten enligt artikel 8 även tillämpas på organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
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uppgifter samt på officiella laboratorier. För att Sverige ska uppfylla
den nya kontrollförordningens krav måste det därför införas
bestämmelser om tystnadsplikt för fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter och för de som vid organ med delegerade
uppgifter eller vid officiella laboratorier utför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet.
Inom flera olika verksamhetsområden i den privata sektorn gäller
tystnadsplikt enligt lag, ofta reglerad som ett förbud mot att röja
vissa uppgifter obehörigen. Det gäller bl.a. verksamheter i välfärdssektorn som t.ex. enskilt bedriven förskola, 29 kap. 14 § skollagen
(2010:800), och hälso- och sjukvård, 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Författningsreglerad tystnadsplikt, oavsett om den följer av
offentlighets- och sekretesslagen eller av bestämmelser om tystnadsplikt för den privata sektorn, utgör en inskränkning av
yttrandefriheten enligt regeringsformen och är som regel förenad
med straffansvar. I 20 kap. 3 § brottsbalken regleras det generella
straffansvaret för brott mot tystnadsplikt. Straffansvaret gäller var
och en som har skyldighet att hemlighålla en uppgift enligt lag eller
annan författning, förutsatt att straffansvaret inte har reglerats
särskilt. Konsekvensen av att en tystnadsplikt införs i författning
blir alltså, om inget annat stadgas, att det med regleringen följer ett
straffansvar.
Bedömningen är att de lagar som berörs av den nya kontrollförordningen bör innehålla en bestämmelse om tystnadsplikt. Bestämmelsen bör formuleras så att det anges att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om vid utförandet av
sina uppgifter. Det innebär inte att alla uppgifter som den som utför
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får kännedom om
omfattas av tystnadsplikt. En viss begränsning ligger i
obehörighetsrekvisitet. Vid tolkningen av detta rekvisit bör viss
ledning sökas i det skaderekvisit som finns i offentlighets- och sekretesslagstiftningens motsvarande bestämmelser. Härigenom bör
man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tystnadsplikten för
offentliga funktionärer och enskilda (jfr prop. 1980/81:28 s. 23) Det
finns i svensk rätt, som nämns ovan, flera bestämmelser om tystnadsplikt där obehörighetsrekvisitet används. Den praxis som finns
rörande dessa bestämmelser bör i fråga om rekvisitets innebörd
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kunna tjäna som ledning även vid tolkningen och tillämpningen av
de nu föreslagna bestämmelserna. Den nationella bestämmelsen om
tystnadsplikt ska också tillämpas med beaktande av vad som
föreskrivs i artikel 8. I vilka fall utlämnande får ske måste bedömas
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Uppgifter kan dock
normalt lämnas ut med samtycke från den uppgiften avser, till
kontrollmyndigheten eller till följd av en skyldighet i lag eller annan
författning.

6.9

Anonyma inköp

Bedömning: I livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska
biprodukter och miljöbalken bör en möjlighet införas för
kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter att under en annan
identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa in produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
Skälen för bedömningen
Behov av anonyma inköp
I artikel 36.1 i den nya kontrollförordningen regleras anonyma
inköp, s.k. mystery shopping. Enligt bestämmelsen, som omfattar
djur och varor som erbjuds till försäljning genom
distanskommunikation, får prover som de behöriga myndigheterna
beställt av aktörer utan att identifiera sig användas för offentlig
kontroll. I skälen till bestämmelsen (skäl 49) sägs att de behöriga
myndigheterna bör kunna anskaffa prover genom anonyma
beställningar som sedan kan analyseras, testas eller bli föremål för
verifiering av efterlevnad.
I artikel 36 anges alltså inte uttryckligen att de behöriga
myndigheterna har befogenhet att göra anonyma inköp även om
innehållet i skälen ger stöd för att detta är avsikten med regleringen.
I Sverige gäller att myndighetsutövning ska ske med stöd av lag i
öppna och för medborgarna iakttagbara former. Det innebär som utgångspunkt att en myndighet ska göra provinköp för att kontrollera
efterlevnaden av gällande regler i eget namn. En ordning med anonyma inköp väcker generellt sett frågor av rättssäkerhetskaraktär
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och aktualiserar frågan om dold myndighetsutövning får förekomma
och i så fall under vilka omständigheter det får ske. Riksdagens ombudsmän (JO) har i ett beslut från 2009 (beslut 2009-12-18, dnr
2972–2009) uttalat att anonyma köp inte bör användas om det inte
har stöd i lag eftersom grundregeln är att all myndighetsutövning ska
bygga på fast rättslig grund.
Vid bedömningen av om anonyma inköp ska tillåtas måste allmänna principer vid myndighetsutövning som ändamålsprincipen,
behovsprincipen och proportionalitetsprincipen beaktas. Om en lagstiftningsåtgärd som möjliggör ett dolt beteende av en myndighet
ska kunna godtas måste den sålunda motiveras av ett angeläget
ändamål, som kan antas bli effektivt uppfyllt genom åtgärden. Åtgärden måste dessutom vara proportionerlig med hänsyn till ändamålet. Detsamma gäller de sanktioner eller andra följder som den
enskilde eventuellt kan komma att drabbas av (jfr prop. 2013/14:56
s. 18 f. och s. 40 f.).
På de områden som omfattas av den nya kontrollförordningen
har kontrollmyndigheterna rätt att ta prover på produkter eller djur
för att kontrollera att de uppfyller gällande krav. På flera områden,
dock inte alla, riktar sig kontrollen till ekonomiska aktörer som tillhandahåller produkter på marknaden. Det förekommer också då att
produkter köps in av kontrollmyndigheterna. Såvitt kan bedömas är
det inte så att myndigheters förvärv av produkter i normalfallet är
förenat med praktiska svårigheter eller problem. Det går dock inte
att utesluta att en aktör förser en myndighet med en produkt som
uppfyller gällande krav, ett s.k. golden sample, medan den produkt
som tillhandahålls på marknaden under samma namn inte har egenskaper som möter gällande krav. För att undvika ett sådant scenario
kan det finnas skäl att överväga en möjlighet för myndigheterna att
köpa in produkter anonymt.
Produkter som inte uppfyller gällande krav kan vara förenade
med risker av varierande grad som i de allvarligaste fallen kan innebära fara för den enskildes liv och hälsa. Det är t.ex. viktigt att de
livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att äta och att konsumenterna inte blir vilseledda. På samma sätt är det viktigt att foder
som tillhandahålls är säkra för djur, människor och miljön. Det är i
de fallen angeläget att de produkter som myndigheterna får för
offentlig kontroll från aktörerna faktiskt är de produkter som säljs i
handeln. Möjligheten till anonyma inköp kan således motiveras av
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ett angeläget ändamål, nämligen ytterst att skydda människors eller
djurs liv och hälsa eller miljön. Ändamålet kan också antas bli effektivt uppfyllt genom åtgärden och åtgärden måste också bedömas
som proportionerlig med hänsyn till ändamålet.
Mot den beskrivna bakgrunden är bedömningen den att det bör
införas särskilda bestämmelser som kompletterar artikel 36 på de
områden där det finns ett angeläget behov. De områden som bedöms
vara aktuella är livsmedels- och foderområdet samt de områden inom
den nya kontrollförordningens tillämpningsområde som omfattas av
miljöbalken. De lagar som berörs är därmed livsmedelslagen, lagen
om foder och animaliska biprodukter, och miljöbalken.
Bestämmelserna bör ge myndigheterna en uttrycklig rätt att göra
anonyma inköp. Med hänsyn till bestämmelsernas betydelse och att
det rör sig om dold myndighetsutövning bör reglerna finnas på
lagnivå. De lagförslag som dessa överväganden medför behandlas i
avsnitten om förslag till ändring i respektive lag.
I artikel 36.3 anges att artikeln även ska tillämpas på organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer till vilka vissa uppgifter
som ingår i den offentliga kontrollen har delegerats. I avsnitt 6.4 görs
bedömningen att det för närvarande inte är aktuellt att delegera uppgifter till organ eller fysiska personer. Om det mot förmodan skulle
finnas ett sådant behov kan den delegerande myndigheten på en begäran av ett organ eller en fysisk person som har delegerats uppgifter
göra de anonyma inköp som bedöms vara nödvändiga. Organen och
de fysiska personerna kan sedan, enligt artikel 36.3, använda proverna för offentlig kontroll.
I sammanhanget kan också nämnas att frågan om det ska vara
möjligt för myndigheter att göra anonyma inköp är aktuell på flera
olika områden. En sådan rätt finns i artikel 9 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om
samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar
för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004. Bestämmelsen ger myndigheterna rätt att
köpa in varor eller tjänster genom testinköp, om nödvändigt under
dold identitet, för att upptäcka överträdelser som omfattas av förordningen och bevis, inklusive befogenhet att inspektera, observera,
undersöka, demontera eller testa varor eller tjänster.
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Vidare har 2016 års marknadskontrollutredning i sitt betänkande
Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) föreslagit att det ska införas en lagreglerad
möjlighet för marknadskontrollmyndigheter att under annan identitet köpa in produkter för kontroll.
Hur anonyma inköp praktiskt ska genomföras
För att kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter i praktiken
ska kunna köpa in produkter anonymt via internet eller annan
distanskommunikation måste anonymiteten för myndigheten i
egenskap av beställare säkerställas. Annars riskerar syftet med anonyma inköp att gå förlorat, dvs. att myndigheten inte får den produkt som har beställts.
Bedömningen är att det i många fall kommer att räcka med att
myndigheten använder neutrala namn och neutrala adresser. De vanligaste fallen vid inköp via internet eller annan distanskommunikation där inte bara beställarens namn utan även personnummer efterfrågas är förmodligen när beställaren väljer att betala mot faktura.
Myndigheten bör således kunna undvika ett sådant scenario genom
att välja direktbetalning. Vid sådan betalning kan det räcka med att
tjänstemannen har tillgång till ett betalkort i tjänsten och att kortinnehavarens namn samt kortnummer uppges.
När det gäller kostnaderna för ett anonymt inköp bör dessa
kunna ses som kostnader för offentlig kontroll som får finansieras
med avgifter enligt den nya kontrollförordningen.

6.10
6.10.1

Rapportering av överträdelser
Visselblåsarsystem

Bestämmelsen i den nya kontrollförordningen
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
av förordningen, s.k. visselblåsning (artikel 140). Dessa mekanismer
ska omfatta åtminstone förfaranden för mottagande av rapporter om
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överträdelser och uppföljning av dem samt lämpligt skydd för personer som inrapporterar en överträdelse mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Mekanismerna ska även omfatta skydd av personuppgifter för den person
som inrapporterar en överträdelse i enlighet med unionsrätten och
nationell rätt.
Enligt ordalydelsen i artikel 140 gäller bestämmelsen rapportering av överträdelser av den nya kontrollförordningen. Rapportering av överträdelser av de materiella bestämmelser som avses i
artikel 1.2 nämns inte i artikeln. I skälen till den nya kontrollförordningen anges emellertid att vem som helst bör ha möjlighet att
inkomma med nya uppgifter till de behöriga myndigheterna för att
hjälpa dem att upptäcka fall av överträdelser av förordningen och av
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och i sådana fall ålägga
sanktioner. Av skälen framgår vidare att rapportering av överträdelser av förordningen är ett användbart verktyg för att säkerställa att
behöriga myndigheter kan upptäcka överträdelser och ålägga sanktioner. Även om detta motsägs av skälen är bedömningen att
bestämmelsen i artikel 140, med hänsyn till hur den är formulerad,
endast omfattar överträdelser av den nya kontrollförordningen och
inte överträdelser av materiella bestämmelser.
Allmänt om visselblåsarsystem
Syftet med särskilda rapporteringssystem, s.k. ”visselblåsarsystem”,
är att möjliggöra för personer att utan rädsla för repressalier kunna
rapportera om allvarliga händelser. Ett bra skydd för visselblåsare
innefattar således inte bara särskilda rapporteringssystem utan även
ett skydd för att den som väljer att rapportera om eventuella
missförhållanden inte drabbas av repressalier. Frågan om Sverige har
ett tillräckligt rättsligt skydd för visselblåsare har under de senaste
åren varit föremål för diskussion och debatt. Även på internationell
nivå pågår diskussion och debatt om skyddet för visselblåsare. Det
finns redan i dag visst skydd för visselblåsare som regleras i särskilda
EU-instrument på områden som rör finansiella tjänster, transportsäkerhet och miljöskydd.
Kommissionens förslag till direktiv på området
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Den 23 april 2018 presenterade Europeiska kommissionen även ett
förslag till direktiv med miniminormer om rapportering och
hantering av anmälningar om olaglig verksamhet eller lagmissbruk
av unionsrätten och om skydd av personer som rapporterar om
sådana överträdelser (visselblåsarskydd). Förslaget innebär att det i
företag bl.a. på livsmedelsområdet och djurområdet, som har minst
50 anställda eller en årlig omsättning på minst 10 miljoner euro och
i myndigheter i medlemsstaterna ska inrättas interna mekanismer för
att ta emot och hantera anmälningar om misstänkta överträdelser av
unionsrätten inom vissa uppräknade rättsområden från anställda och
andra personer som är knutna till verksamheten genom arbete eller
på annat sätt genom olika former av uppdrag. Det ska också inrättas
mekanismer för extern rapportering och hantering av sådana
överträdelser hos oberoende myndighetsorgan dit personer kan
vända sig om det inte hjälper att slå larm internt. Om sådana kanaler
inte fungerar ska visselblåsaren i sista hand kunna göra
informationen tillgänglig för allmänheten. Rapporter om
oegentligheter som mottagits ska noggrant följas upp av mottagaren
och den som rapporterar eller avslöjar sådana oegentligheter ska få
återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits av den som mottagit
rapporten eller avslöjandet. Förslaget innebär också att personer
som rapporterar om misstänkta överträdelser ska vara skyddade mot
repressalier av olika slag. Personkretsen som ska omfattas av
repressalieskyddet är mycket vid. Kretsen inkluderar personer som
arbetar i både den offentliga och den privata sektorn. Även t.ex.
aktieägare, styrelseledamöter, obetalda praktikanter, volontärer och
arbetssökande omfattas av repressalieskyddet. Den som vidtar
repressalien kan vara t.ex. en arbetsgivare, en uppdragsgivare eller stå
i annat förhållande till den som utsätts för repressalien.
Kommissionen föreslår vidare att visselblåsare som drabbas av
repressalier ska ha tillgång till lättillgänglig kostnadsfri rådgivning
och till lämpliga rättsmedel.
Ett effektivt skydd av visselblåsare motiveras med att det behövs
för att stärka kontrollen av efterlevnaden av unionsrätten på områden där överträdelser allvarligt kan skada allmänintresset. Förslaget
inriktas därför på visselblåsare som rapporterar om överträdelser av
unionsrätten på bl.a. områdena livsmedels- och fodersäkerhet samt
djurs hälsa och välbefinnande. På dessa områden föreslås direktivet
gälla för bl.a. överträdelser som omfattas av tillämpningsområdet för
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den nya kontrollförordningen (se artikel 1.a vii och bilagan till direktivet). Det föreslagna direktivet kommer gälla inte bara för överträdelser av den nya kontrollförordningen utan även för överträdelser av de materiella regler som avses i artikel 1.2 i den nya kontrollförordningen.
I skälsatserna till förslaget framförs att EU-lagstiftaren i flera
rättsakter redan har erkänt värdet av skydd för visselblåsare som ett
verktyg i efterlevnadskontrollen. Förslaget förstärker det skydd som
ges i alla dessa rättsakter och kompletterar dem med ytterligare regler och skyddsåtgärder och anpassar dem till en hög skyddsnivå,
samtidigt som deras särskilda karaktär behålls. Enligt förslaget ska
medlemsstaterna senast den 15 maj 2021 sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
Närmare om uttrycket visselblåsare
Begreppet visselblåsare används vanligtvis om en person inom en
organisation, t.ex. ett företag eller en myndighet, som rapporterar
eller slår larm om någon typ av missförhållanden inom organisationen. Vare sig i svensk rätt eller på det internationella planet finns
någon enhetlig rättslig definition av begreppet. Som exempel på definition kan nämnas Europarådets rekommendation om skydd för
visselblåsare, CM/Rec (2014) 7, där visselblåsare definieras som ”envar som rapporterar eller avslöjar information om fara eller skada för
allmänintresset inom ramen för en arbetsrelaterad relation, oavsett
om relationen är offentligrättslig eller privaträttslig”.
Visselblåsare fyller en viktig funktion i samhället. Arbetstagare
har ofta en särskild möjlighet att upptäcka och påtala missförhållanden i verksamheten. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har pekat på att arbetstagare ofta är
de första att upptäcka eller misstänka att något är fel inom en organisation (Guja mot Moldavien, Appl. no. 14277/04). I flera fall har
viktiga avslöjanden kommit till stånd efter tips från visselblåsare.
Det finns ett allmänintresse av att missförhållanden inom företag,
organisationer och myndigheter kommer fram och åtgärdas. Inom
den offentliga sektorn kan det bidra till att allmänna medel används
på ett mer effektivt sätt.
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Hur anmälningar ska omhändertas av behöriga
myndigheter

Bedömning: På de områden där kommuner utsetts som
kontrollmyndigheter bör det införas en bestämmelse i lag om att
en kontrollmyndighet ska ha ändamålsenliga rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av
förordning (EU) 2017/625. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer bör ha rätt att meddela föreskrifter om
rapporteringssystemen.
På de områden där endast statliga myndigheter utsetts som
kontrollmyndigheter bör skyldigheten för myndigheterna att ha
sådana rapporteringssystem införas genom föreskrifter på förordningsnivå.
Skälen för bedömningen
Förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av rapporterna är en av de mekanismer som medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har enligt den
nya kontrollförordningen (artikel 140.2 a). Artikeln ställer inte
några särskilda krav på hur dessa förfaranden ska se ut. Förfarandena
kan bestå av t.ex. system med en särskild e-postadress, telefontjänst
eller webbplats genom vilka uppgifter om överträdelser av den nya
kontrollförordningen samlas in och behandlas. Det finns emellertid
inget krav på att det ska vara en datoriserad eller telebaserad kommunikationskanal utan sådana system kan även innefatta andra
skriftliga eller muntliga kanaler.
För statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya kontrollförordningen tillgodoses genom att föreskrifter på förordningsnivå införs. Bedömningen är att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast införs på förordningsnivå. På de områden där även kommuner kan utses som kontrollmyndigheter behövs dock ett bemyndigande i lag. Det gäller livsmedelslagen, lagen
om foder och animaliska biprodukter, lagen om provtagning på djur,
m.m., lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen om kontroll av ekologisk produktion
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och miljöbalken. De närmare övervägandena finns i avsnitten om
förslag till ändringar i de berörda lagarna.
Oavsett hur rapporteringssystemet ser ut ska undersökningen av
lämnade uppgifter ske på ett proportionerligt och oberoende sätt,
vilket får anses innefatta krav på att det sker ett lämpligt urval av
vilka personer som ges i uppgift att hantera och följa upp gjorda anmälningar.
6.10.3

Skydd mot repressalier för den som rapporterar

Bedömning: Kravet i den nya kontrollförordningen om lämpligt
skydd för personer som rapporterar om överträdelser mot att
drabbas av repressalier, diskriminering och andra former av
missgynnande behandling är uppfyllt i gällande rätt.
Skälen för bedömningen
Lämpligt skydd för personer som rapporterar om överträdelser, mot
repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling är en annan mekanism som medlemsstaterna ska säkerställa
enligt den nya kontrollförordningen (artikel 140.2 b). Artikeln ställer inte några särskilda krav på hur detta skydd ska utformas annat
än att det ska vara lämpligt.
Artikel 140. 2 b har motsvarigheter i andra EU-rättsakter på bl.a.
finansmarknadsområdet, exempelvis artikel 71.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet). Vid genomförandet i
svensk rätt av aktuell bestämmelse i kapitaltäckningsdirektivet har
regeringen bedömt att kraven varit uppfyllda genom gällande rätt.
Slutsatsen grundades bl.a. på arbetstagarnas skydd enligt 7 och 18 §§
lagen om anställningsskydd (1982:80), som slår fast att en uppsägning ska vara sakligt grundad och avsked endast kan motiveras i de
fall då arbetstagaren grovt åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren, samt den praxis som Arbetsdomstolen utvecklat. Den praxis
som hänvisades till innebär att även omplacering av personliga skäl
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kan underkastas en rättslig prövning som liknar prövningen vid uppsägning, samt möjligheten att även angripa arbetsledningsbeslut i de
fall som de utövas otillbörligt eller strider mot goda seder på arbetsmarknaden (se prop. 2013/14:228, Förstärkta kapitaltäckningsregler, s. 245 ff.).
Det bör i detta sammanhang nämnas att artikel 71.2 b i
kapitaltäckningsdirektivet och artikel 140.2 b i den nya kontrollförordningen skiljer sig åt på så vis att den förstnämnda gäller skydd
för anställda medan den sistnämnda gäller skydd för personer. Av
skälen till den nya kontrollförordningen (skäl 91) framgår att förordningen bör säkerställa att lämpliga arrangemang inrättas som innebär att vem som helst kan uppmärksamma de behöriga myndigheterna på potentiella överträdelser och som skyddar personen i
fråga mot repressalier. I praktiken är det sannolikt så att det är
anställda hos den behöriga myndigheten, och möjligtvis anställda
hos den aktör som kontrolleras, som har möjlighet att upptäcka
överträdelser av den nya kontrollförordningen, dvs. brister i den
offentliga kontrollens utförande, och som vid rapportering av sådana
överträdelser kan anses vara i behov av skydd mot repressalier m.m.
från arbetsgivarens sida.
Det kan konstateras att svensk rätt, såsom redogörs för i ovan
nämnda förarbeten, innehåller bestämmelser som syftar till att
skydda arbetstagare mot repressalier till följd av en anmälan om
missförhållanden. Här kan även nämnas lagen (2016:749) om särskilt
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden som trädde ikraft den 1 januari 2017. Regleringen
i lagen innebär bl.a. att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare, eller inhyrd personal, för repressalier till följd av att han eller
hon slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i
straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. I lagen regleras under vilka förutsättningar en visselblåsare skyddas när han eller
hon slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen ger visselblåsare
ett skydd mot repressalier både i situationer då skydd redan finns
genom annan reglering och i situationer som inte täcks av annan reglering och ska ses som en del av ett större ramverk som ger skydd
åt visselblåsare i arbetslivet, oavsett om de är anställda i privat eller
offentlig sektor.
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Bedömningen är att det inte heller i detta sammanhang bör krävas
särskilda genomförandeåtgärder i svensk rätt för artikel 140.2 b i den
nya kontrollförordningen, utan kravet om lämpligt skydd för personer som rapporterar överträdelser, mot att drabbas av repressalier,
diskriminering och andra former av missgynnande behandling bedöms vara uppfyllt i gällande rätt.
6.10.4

Skydd för behandling av personuppgifter

Bedömning: Kravet i den nya kontrollförordningen om skydd av
personuppgifter för den person som rapporterar en överträdelse
är tillgodosett genom befintlig dataskyddsreglering.
Skälen för bedömningen
Det är av stor vikt att system för visselblåsare beaktar enskildas behov av integritetsskydd. Artikel 140.2 c i den nya kontrollförordningen ålägger därför medlemsstaterna att säkerställa skydd för att
personuppgifter behandlas i enlighet med unionsrätten och nationell
rätt för den person som rapporterar en överträdelse.
I unionsrätten reglerades behandlingen av personuppgifter tidigare i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Från och med den 25 maj 2018 är detta
direktiv ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning). I svensk rätt kompletteras den nya dataskyddsförordningen bl.a. av lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).
EU:s nya dataskyddsförordning utgör den generella regleringen
av personuppgiftsbehandling inom EU. I dataskyddsförordningen
fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende
på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter (artikel 1.1). Syftet med förordning är vidare att
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skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter (artikel 1.2).
Dataskyddsförordningen ska tillämpas på sådan behandling av
personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt
på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i
eller kommer att ingå i ett register. Dataskyddsförordningen ska
dock inte tillämpas på behandling av personuppgifter som behöriga
myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket
även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den
allmänna säkerheten (artikel 2.2 d). Sådan behandling omfattas i
stället av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och
om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (det nya dataskyddsdirektivet).
Det nya dataskyddsdirektivet har implementerats i svensk rätt
genom införandet av en ny ramlag, brottsdatalagen (2018:1177),
som trädde i kraft den 1 augusti 2018.
Det kan inte uteslutas att överträdelser av den nya kontrollförordningen, som ska kunna rapporteras enligt artikel 140, utgör brott.
Det kan t.ex. vara fråga om att den utsände kontrollanten eller inspektören gör sig skyldig till tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §
brottsbalken.
Genom regleringen i EU:s nya dataskyddsförordning, dataskyddslagen och brottsdatalagen bedöms kravet i den nya kontrollförordningen om skydd av personuppgifter för den person som rapporterar
en överträdelse vara tillgodosett.

6.11

Kommunal samverkan

Bedömning: Kommuner kan, med stöd av de generella
bestämmelserna om kommunal samverkan i kommunallagen,
samverka inte bara i fråga om uppgifter i offentlig kontroll utan
även i fråga om uppgifter i annan offentlig verksamhet.
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Skälen för bedömningen
Tidigare fanns i flera av de lagar som faller inom den nya kontrollförordningens tillämpningsområde särskilda bestämmelser om kommunal samverkan. Sedan den 1 juli 2018 regleras istället kommuners
generella möjligheter till avtalssamverkan och extern delegering av
kommunallagen (2017:725).
Av 9 kap. 37 § kommunallagen följer således att en kommun eller
ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller
delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Vidare framgår att kommuner och landsting inom ramen för avtalssamverkan får, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §
kommunallagen, komma överens om att uppdra åt en anställd i den
andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden.
Bedömningen är att kommunerna med stöd av bestämmelserna i
kommunallagen kommer att kunna samverka inte bara ifråga om
uppgifter i offentlig kontroll utan även ifråga om uppgifter i annan
offentlig verksamhet. Några särskilda lagstiftningsåtgärder i de
lagarna som omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde behövs således inte.

6.12

Råd och information till enskilda

Bedömning: Det särskilda författningsstöd som innebär en
skyldighet för kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter att
genom rådgivning och annat stöd underlätta för den enskilde att
fullgöra sina skyldigheter enligt regelverket bör finnas kvar.
Skälen för bedömningen
I flera av de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde finns en bestämmelse som innebär att den myndighet som utövar offentlig kontroll genom rådgivning och annat
stöd ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt regelverket (se exempelvis 12 § andra stycket livsmedelslagen).
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Som det har redogjorts för i avsnitt 6.3 har uttrycket annan
offentlig verksamhet en vidare innebörd än uttrycket offentlig kontroll. I uttrycket annan offentlig verksamhet ingår t.ex. även uppgifter av rådgivande karaktär i förhållande till enskilda.
Kontrollmyndigheterna är enligt bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ansvariga för att genomföra sådan annan offentlig
verksamhet. En skyldighet för myndigheter att utföra aktuella
serviceuppgifter följer även av förvaltningslagen (2017:900). Enligt
6 § förvaltningslagen ska en myndighet bl.a. se till att kontakterna
med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska även lämna
den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina
intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med
hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
I den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen den
20 juni 2017 betonas att det är av stor vikt att arbetet med att förenkla för företagen inom livsmedelskedjan även fortsatt är högt
prioriterat. Vidare pekar man på att företag i livsmedelskedjan berörs
av ett stort antal regler som i hög grad är EU-styrda. Regelverken är
komplexa och det finns därför anledning att fortsätta att utveckla
det arbete som de svenska myndigheterna gör på EU-nivå och på
nationell nivå för att förenkla för företagen. Det bör vara lätt för
företagen att förstå och följa reglerna. I livsmedelsstrategin hänvisas
vidare till de mål som regeringen har antagit om förenkling för företagen. I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 24) framgår att förenklingsarbetet för 2015–2018 särskilt ska
inriktas mot områdena Bättre service och Mer ändamålsenliga regler.
Målen för området Bättre service är att det ska bli enklare att lämna
uppgifter samt att servicen ska förbättras och handläggningstiderna
ska bli kortare (prop. 2016/17:104 s. 27 ff.). Av tydlighetsskäl och i
linje med vad som anförs i livsmedelsstrategin är bedömningen därför att de särskilda bestämmelserna som innebär en skyldighet för
kontrollmyndigheter att genom rådgivning och annat stöd underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt regelverket
bör finnas kvar. Motsvarande bedöms gälla för tillsynsmyndigheters
informationsskyldighet enligt 26 kap. 1 § sista stycket miljöbalken.

227

Allmänna överväganden

6.13

Ds 2018:41

Sanktioner

Bedömning: Någon översyn av sanktionsbestämmelserna i de
lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde behövs inte.
När det gäller miljöbalken bör dock bestämmelsen om ansvar
för försvårande av miljökontroll ändras så att den även omfattar
uppgifter av betydelse för en myndighets offentliga kontroll enligt den nya kontrollförordningen.
Skälen för bedömningen
Enligt artikel 139.1 i den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Motsvarande bestämmelser finns i den nu
gällande kontrollförordningen.
I de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde finns straffrättsliga bestämmelser eller bestämmelser om sanktionsavgifter som är tillämpliga vid överträdelser av
regelverket. Här kan nämnas att såväl lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som lagen om
kontroll av ekologisk produktion kompletteras av sanktionsbestämmelserna i livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, marknadsföringslagen (2008:486) samt varumärkeslagen
(2010:1877). I fråga om kontroll av skyddade beteckningar har regeringen i proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken
och en ny lag om företagsnamn lagt fram förslag om en ny lag om
skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som
samlar bestämmelser om sanktioner vid intrång i skyddade beteckningar.
De sanktionsbestämmelser som finns i de lagar som faller inom
den nya kontrollförordningens tillämpningsområde bedöms uppfylla det som föreskrivs i artikel 139.1 i den nya kontrollförordningen. Någon översyn av sanktionsbestämmelserna i dessa lagar bedöms därför inte behövas med anledning av artikel 139.1. När det
gäller miljöbalken bör dock bestämmelsen om ansvar för försvårande av miljökontroll ändras så att den även omfattar uppgifter av
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betydelse för en myndighets offentliga kontroll enligt den nya kontrollförordningen (se avsnitt 16.14).
Enligt artikel 139.2 i den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att ekonomiska sanktioner för överträdelser av
förordningen och de bestämmelser som avses i artikel 1.2, om de begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande, i enlighet med
nationell rätt återspeglar åtminstone antingen aktörens ekonomiska
fördel eller, beroende på vad som är lämpligt, en procentandel av aktörens omsättning. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i den
gällande kontrollförordningen.
Under förhandlingsprocessen vid framtagandet av den nya kontrollförordningen framkom att bakgrunden till artikel 139.2 i den
nya kontrollförordningen är den s.k. hästköttsskandalen och att
syftet med bestämmelsen är att hindra den ekonomiska vinningen
vid fusk. Under denna process har det lyfts fram att det inte är
obligatoriskt att använda ekonomiska sanktioner men om medlemsstaten väljer att göra det ska dessa uppväga fördelarna med brott mot
regelverket.
Det kan diskuteras hur man ska förstå uttrycket ekonomiska
sanktioner i artikel 139.2. Att sanktionsavgifter är att anse som en
ekonomisk sanktion i förordningens mening torde stå klart. Däremot är det inte självklart att straffrättsliga böter kan innefattas i uttrycket ekonomisk sanktion. Oavsett hur det förhåller sig med det
så kan det konstateras att det svenska bötessystemet inte är konstruerat så att det syftar till att hindra en ekonomisk vinning vid brott.
Detsamma gäller för systemet med företagsbot. Inte heller ett system med sanktionsavgifter är i normalfallet konstruerat på ett sådant sätt att det tar hänsyn till de ekonomiska fördelar som den som
gör sig skyldig till en överträdelse av regelverket kan förväntas få.
Vinsteliminering till följd av brott som är begångna i utövningen av
näringsverksamhet är dock möjligt genom bestämmelserna om förverkande. De grundläggande reglerna om förverkande finns i 36 kap.
brottsbalken. Reglerna om förverkande av utbyte av brott och om
förverkande av hjälpmedel m.m. är med vissa undantag tillämpliga på
specialstraffrättsliga regler om det för brottet är föreskrivet fängelse
i mer än ett år. Bestämmelsen i 36 kap. 4 § brottsbalken är däremot
generellt tillämplig även inom specialstraffrätten oavsett straffskala.
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Enligt bestämmelsen ska förverkande ske av värdet av de ekonomiska fördelar som uppkommit för en näringsidkare till följd av ett
brott som är begånget i utövningen av näringsverksamhet.
Även om förverkande inte kan anses utgöra en ekonomisk sanktion i dess strikta ordalydelse är bedömningen att möjligheten till förverkande vid brott, främst med stöd av 36 kap. 4 § brottsbalken, uppfyller ändamålet med artikel 139.2. Ett sådant förverkande skulle
t.ex. kunna vara aktuellt vid bedrägeri eller bedrägligt beteende enligt
9 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken när en näringsidkare gör sig skyldig
till s.k. matfusk genom att sälja kött som anges vara svensk oxfilé
men som i själva verket är något annat kött som är värt mindre. Inte
heller bestämmelsen i artikel 139.2 bedöms därför föranleda något
behov av översyn av sanktionerna i de lagar som omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde. Detta gäller även ifråga
om miljöbalken.

6.14

EU-förordningar och EU-bestämmelser

Förslag:
Benämningarna
EU-förordningar
och
EUbestämmelser ska användas i stället för EG-förordningar och EGbestämmelser.
Skälen för förslaget
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen
och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i
kraft den 1 december 2009. Fördraget innehåller ändringar i och
tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör
till dem. Innebörden av Lissabonfördraget och de huvudsakliga
ändringarna och tilläggen i förhållande till nu gällande fördrag samt
ändringar i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen har redovisats i propositionen Lissabonfördraget (prop. 2007/08:168, se också bet. 2008/09:UU8, rskr.
2008/09:64).
Ikraftträdandet av Lissabonfördraget innebär att ett antal följdändringar behöver göras i svenska författningar. Hänvisningar i
svenska författningar till benämningar som ändrats genom Lissa-
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bonfördraget bör ersättas med nya benämningar. Europeiska gemenskapen ska nu heta Europeiska unionen, varför alla hänvisningar
till ”EG” måste ersättas med ”EU”.
Även i bestämmelserna i de lagar som nu är aktuella bör uttrycken
EU-förordningar och EU-bestämmelser användas istället
för EG-förordningar och EG-bestämmelser.
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7.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet och organ med delegerade uppgifter ska i lagen
betyda samma sak som i den nya kontrollförordningen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i epizootilagen för att beteckna myndigheternas kontroll enligt lagen och EUregelverket. Lagen innehåller inte någon hänvisning till den definition som finns i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket annan
offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte är
offentlig kontroll. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för innebörden av
de båda uttrycken. I avsnittet görs vidare bedömningen att även
uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som
berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i epizootilagen.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
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unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns
när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Till skillnad från t.ex. livsmedelslagen innehåller epizootilagen
inte någon nationell reglering som faller utanför den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när de används i lagen. Av de nya definitionerna bör det framgå
att uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i
lagen har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. För
att undvika osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som
används i den nationella regleringen följer den begreppsutveckling
som sker inom unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de uttryck som används i den nya kontrollförordningen
görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt
gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med ”ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i 12 §
epizootilagen, bör alltså för att stämma överens med bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ersättas med detta uttryck.
I epizootilagen bör det även läggas till att uttrycket organ med
delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor vikt att den terminologi som används följer begreppsutvecklingen i unionen. Av den
anledningen bör hänvisningen till den nya kontrollförordningen
även i detta avseende göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
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Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Om inte något annat följer av lagen utför kontrollmyndigheterna även annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 11 § epizootilagen. I paragrafen föreskrivs således att Jordbruksverket och länsstyrelserna ska utöva offentlig
kontroll av efterlevnaden av lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i epizootiförordningen.
På motsvarande sätt bör det av epizootilagen framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör därför tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av avsnitt 6.3, många varierande uppgifter, alltifrån sådant som i dag ingår
i det som i lagen benämns som ”övriga åligganden”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas av regeringen.
I materiellt hänseende innehåller epizootilagen bestämmelser om
övervakning och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Sådana
åtgärder är att anse som annan offentlig verksamhet enligt den nya
kontrollförordningen.
Många bestämmelser i lagen ges i form av bemyndiganden för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter eller fatta beslut i det enskilda fallet. I några paragrafer pekas Jordbruksverket ut som den myndighet som har rätt att
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besluta om olika åtgärder. Enligt 4 a § ska Jordbruksverket, om det
finns grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk sjukdom
har inträffat, i den utsträckning det är nödvändigt för att motverka
smittspridning, besluta om förbud mot att bl.a. besöka sådana områden som gränsar till ett område där smitta kan antas förekomma,
eller där det annars kan finnas risk för spridning av smitta. Vidare
ska Jordbruksverket enligt 5 §, om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, besluta om förbud enligt 4 § för de
områden där smitta förekommer, eller om andra begränsningar i
hanteringen av djur eller varor, allt i den utsträckning det behövs för
att motverka smittspridning (smittförklaring). Enligt 9 § kan
Jordbruksverket vidare fatta beslut om bl.a. att innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen behövs för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom ska tillhandahålla
utrustningen.
Det bör mot den beskrivna bakgrunden i den nya paragrafen tydliggöras att kontrollmyndigheterna utför annan offentlig verksamhet enligt föreskrifter som regeringen meddelar om inte annat följer
av lagen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

7.3

Föreskrifter om offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet samt om skyldighet för enskilda
organ och fysiska personer att lämna information

Förslag: Det införs en ny bestämmelse i epizootilagen med
bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas, samt om
skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
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person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information
till Jordbruksverket.
Det förtydligas att rätten att meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet gäller utöver andra bestämmelser i lagen
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som
också reglerar annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs också uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl. a. införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt
för den personal som genomför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 regleras hur den offentliga kontrollen ska bedrivas. Av
bestämmelsen framgår bl. a. att de behöriga myndigheterna
regelbundet och med lämplig frekvens ska genomföra riskbaserad
offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen ska beakta identifierade
risker som är förbundna med djur och varor, aktörernas tidigare
resultat vid offentlig kontroll och tillförlitligheten i aktörens
egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel genomföras utan
förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det är möjligt genomföras
på ett sätt som minimerar den administrativa bördan och
verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande bestämmelser
finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
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annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
Trots att den nya kontrollförordningen innehåller direkt tillämpliga bestämmelser om hur offentlig kontroll och även annan offentlig verksamhet ska organiseras och bedrivas kan det finnas behov av
detaljerade bestämmelser i dessa avseenden. Bedömningen är därför
att det bör finnas möjlighet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur såväl offentlig kontroll som annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Här bör
poängteras att djurhälsolagstiftningen till stor del är en beredskapslagstiftning som måste vara anpassad till eventuell försämring av
djurhälsoläget.
När det gäller offentlig kontroll som utförs av statliga kontrollmyndigheter som länsstyrelserna, som är de operativa kontrollmyndigheterna på detta område, kan föreskrifter om kontrollen ske på
förordningsnivå. För det fall uppgiften att utföra offentlig kontroll
har överlämnats till organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer behövs dock ett bemyndigande i lag. Det bör därför införas ett
bemyndigande i lagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
ska bedrivas.
I dag finns det ett bemyndigande i epizootilagen som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om slakt eller annan avlivning av djur, smittrening,
vaccination eller annan förebyggande behandling av djur,
undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte samt om
djurhållning (8 §). Enligt bemyndigandet får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer vidare meddela föreskrifter
om bl. a registrering eller journalföring av djur och produkter av
djur, dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur
hålls, skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha
betydelse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska
sjukdomar samt om annan åtgärd som ska genomföras till följd av
beslut av kommissionen eller som annars är nödvändig.
Bemyndigandet i 8 § epizootilagen får anses omfatta sådan
verksamhet som benämns annan offentlig verksamhet i den nya
kontrollförordningen. Det kan dock uppkomma behov av att
meddela ytterligare föreskrifter även för annan offentlig verksamhet
som inte faller in under 8 §. Bedömningen är därför att ett
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bemyndigande bör införas för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter för annan offentlig
verksamhet utöver sådan verksamhet som i övrigt utförs enligt lagen
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Föreskrifter om skyldighet för enskilda organ och fysiska personer att
lämna information till Jordbruksverket
Om en medlemsstat tilldelar ansvaret för att organisera eller genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett och
samma område till mer än en behörig myndighet ska medlemsstaten
enligt artikel 4.1 i den nya kontrollförordningen säkerställa en effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda myndigheter
samt en enhetlig och verkningsfull offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet inom hela sitt territorium. Den nya kontrollförordningen ställer också krav på rapportering från medlemsstaterna till kommissionen (se bl.a. artikel 113).
I epizootilagen har Jordbruksverket utsetts till samordnande
kontrollmyndighet (11 a §). För att kraven i den nya kontrollförordningen ska uppnås behöver den samordnande myndigheten ha tillgång till tillförlitlig och jämförbar information från de operativa
kontrollmyndigheterna. De operativa myndigheternas uppgiftslämnande utgör således ett viktigt inslag i kontrollverksamheten och är
en förutsättning för att den nya kontrollförordningens bestämmelser ska kunna verkställas. Detta gäller även när uppgiften att utföra
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet har delegerats till
enskilda organ eller fysiska personer. Bedömningen är därför att det
bör finnas möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för de operativa kontrollmyndigheterna, inbegripet organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter, att
lämna information till en samordnande myndighet, i det här fallet
Jordbruksverket. När det gäller länsstyrelserna kan föreskrifter om
informationsskyldighet meddelas på förordningsnivå. Föreskrifter
om rapporteringsskyldighet för enskilda organ och fysiska personer
kräver dock stöd i lag. Det bör därför införas ett bemyndigande i
lagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela föreskrifter om skyldighet för organ med delegerade
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uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter att
lämna information till Jordbruksverket.

7.4

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Bedömning: Det behövs inte något särskilt bemyndigande om
uppgiftsskyldighet för djurhållare i epizootilagen.
Skälen för bedömningen
I artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen finns krav på, utan att
det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register,
att de behöriga myndigheterna ska upprätta en förteckning över aktörer och hålla denna uppdaterad. Kommissionen ska anta delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som ska undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer som inte
undantas från kravet är skyldiga att lämna uppgifter till de behöriga
myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna ska i
detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och juridisk form,
vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet verksamhet som
utförs genom distanskommunikation och uppgift om vilka platser
som de kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt
artikel 15 gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Det finns som redogjorts för närmare i avsnitt 4.4.1 flera nationella författningar på djurhälsoområdet, vars tillämpningsområde delvis överlappar varandra. Av 9 § första stycket 3 lagen om provtagning
av djur, m.m. följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om registrering av djurhållare och anläggningar för djur. Provtagningslagen har ett brett
tillämpningsområde som bl.a. omfattar kontroll av smittsamma
djursjukdomar och kontroll av restsubstanser och andra ämnen i
djur och djurprodukter. Bemyndigandet i provtagningslagen
bedöms därför vara ett tillräckligt komplement till uppgiftsskyldigheten enligt artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen när det gäller
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djurhälsokrav (se avsnitt 11.4). Något särskilt bemyndigande behövs
därför inte i epizootilagen.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

7.5

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan, EU:s institutioner samt inspektörer och experter som utsetts av institutionerna att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, anläggningar
och byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga
djuren, göra undersökningar och ta prover, bör finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla för
en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om
officiella veterinärer. Rätten ska även gälla vid utförande av annan
offentlig verksamhet.
Det förtydligas att de EU-institutioner som tillträdesrätten gäller
för är Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten.
Deras rätt till upplysningar och tillträde gäller i den utsträckning det
behövs för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar och för att kontrollera av att
bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr
652/2014 följs.
Bestämmelsen om rätt till tillträde och upplysningar ska inte
tillämpas när kontroller och inspektioner på plats utförs enligt förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 eller lagen om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen i den utsträckning det behövs för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar
samt få tillträde till områden, anläggningar och byggnader, lokaler
och andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersök-
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ningar och ta prover. Denna rätt gäller också för den som vidtar åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna
(12 § epizootilagen).
När det gäller ”den som vidtar åtgärder” framgår det av förarbetena till de lagändringar som gjordes för att anpassa lagstiftningen
till den nuvarande kontrollförordningen att det är åtgärder för att
förebygga eller bekämpa epizootier som åsyftas (se prop.
2005/06:128 s. 334 f.). Dessa åtgärder ingår i uttrycket annan offentlig verksamhet enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen i 12 § epizootilagen om rätt till upplysningar och
tillträde kan jämföras med artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Enligt denna artikel ska aktörerna, där behöriga myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för att
genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de
behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas kontroll och deras
omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem,
djur och varor under deras kontroll samt dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller
också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter
och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i epizootilagen sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen. Artikel 15.1 bedöms vara
direkt tillämplig i medlemsstaterna – även när uppgiften att utföra
kontroll har delegerats till enskilda. Medan artikel 15.1 reglerar en
skyldighet för aktörerna innehåller emellertid 12 § epizootilagen en
motsvarande rätt för kontrollmyndigheterna och kontrollorganen.
För att undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms
det därför som lämpligt att låta bestämmelsen i epizootilagen om
rätten till upplysningar och tillträde vara kvar som ett komplement
till bestämmelsen i den nya kontrollförordningen.
Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell veteri-
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när är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser
som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförordningen).
Det kan inte uteslutas att även privatpraktiserande veterinärer anlitas
för att utföra viss offentlig kontroll eller offentlig annan verksamhet.
Bestämmelsen om rätt till upplysningar m.m. bör därför även omfatta dessa veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde bör således, på motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla för sådana veterinärer som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Officiella veterinärer som är anställda på kontrollmyndigheten
omfattas däremot av kontrollmyndighetens tillträdesrätt.
Rätten bör vidare, på motsvarande sätt som föreskrivs när det gäller aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även
gälla vid utförande av annan offentlig verksamhet. För att uppnå enhetlighet med den nya kontrollförordningen och för att underlätta
tillämpningen bör uttrycket ”den som vidtar åtgärder” bytas ut mot
uttrycket ”den som utför annan offentlig verksamhet”.
Av 12 § tredje stycket epizootilagen följer att bestämmelsen om
rätt till upplysningar och tillträde även gäller för EU:s institutioner
och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om
Europeiska kommissionens kontroll i medlemsstaterna (artiklarna
116–119). Kommissionens experter ska utföra kontroller i varje
medlemsstat för att bl.a. kontrollera tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och de bestämmelser som föreskrivs i den nya kontrollförordningen. Dessa kontroller ska organiseras i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna
och utföras regelbundet. De får även omfatta kontroller på plats
(artikel 116). Medlemsstaterna ska ge nödvändigt stöd för att säkerställa att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller
delar av lokaler, till djur och varor samt tillgång till information och
datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter (artikel 119). Kommissionen får även, i samarbete med den
berörda medlemsstaten, sända en grupp inspektörer för offentlig
kontroll på plats i medlemsstaten (artikel 108.2).
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Eftersom det är Europeiska kommissionen och dess inspektörer
och experter som ska utföra kontroll i medlemsstaterna enligt den
nya kontrollförordningen kan rätten till upplysningar och tillträde
preciseras att gälla för dem. Även experter från medlemsstaterna får
dock bistå kommissionens experter och dessa ska då när de åtföljer
kommissionens experter ges samma rätt till tillträde som dem
(artikel 116.4). Det får förutsättas att nationella experter som åtföljer kommissionen har utsetts av kommissionen. De nationella
experterna omfattas alltså i detta sammanhang av uttrycket ”experter
som har utsetts av kommissionen”. I kommissionen ingår också
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som har att utföra kontroll och inspektioner av åtgärder som medfinansieras av
unionens budget.
Vissa åtgärder som utförs i Sverige kan enligt epizootiförordningen medfinansieras av unionens budget enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om
fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG
och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande
av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG.
Sverige kan därför komma att granskas av Europeiska revisionsrätten. Revisionsrätten och inspektörer och experter som utsetts av
revisionsrätten bör således ha samma befogenheter som kommissionen att få tillgång till de platser och uppgifter som behövs för
granskningen av unionens finanser.
Rätten för kommissionen, revisionsrätten och för de inspektörer
och experter som har utsetts av dessa institutioner bör också gälla i
den utsträckning det behövs för kontroll av att reglerna i förordning
(EU) nr 652/2014 följs.
Olaf har under vissa förutsättningar rätt till tillträde och upplysningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som
utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999. I lagen
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(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning finns bestämmelser om rätt för behöriga myndigheter till tillträde och upplysningar när Olaf utför
kontroller och inspektioner enligt förordning (EU, Euratom) nr
883/2013. Bestämmelserna i epizootilagen om rätt till tillträde och
upplysningar bör inte tillämpas när kontroller och inspektioner på
plats genomförs enligt förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 eller
lagen om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån
för bedrägeribekämpning. Bestämmelsen bör utformas enligt lagrådets yttrande i proposition 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

7.6

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I epizootilagen ska det framgå att bestämmelser om
skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i
artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 12 a §
epizootilagen, där det framgår att den som är föremål för offentlig
kontroll eller andra åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EU-bestämmelserna ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att
kontrollen eller åtgärderna ska kunna genomföras.
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Som det har redogjorts för närmare under avsnitt 7.5 anses uttrycket ”åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna” ingå i uttrycket annan offentlig verksamhet.
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i epizootilagen sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen (se avsnitt 6.2). Artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är vidare utformad
så att aktörerna träffas av denna skyldighet direkt. Eftersom bestämmelsen är direkt tillämplig och dess innehåll motsvarar vad som för
närvarande regleras i 12 a § epizootilagen, kan den nationella bestämmelsen upphävas och istället ersättas med en bestämmelse som
upplyser om den EU-rättsliga regleringen. Då hänvisningen till den
nya kontrollförordningen är av upplysande karaktär är det för att
undvika osäkerhet ändamålsenligt att den görs dynamisk, dvs. avser
förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

7.7

Tystnadsplikt

Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i
epizootilagen med innebörden att de som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller
utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska istället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
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även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier.
Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa undantag,
inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att Sverige ska
uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i epizootilagen. Bestämmelsen bör ange att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om under utförandet av
sina uppgifter. I det allmännas verksamhet ska istället offentlighetsoch sekretesslagen tillämpas.

7.8

Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer

Bedömning: Beslut som har fattats av organ med delegerade
uppgifter eller av fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet bör
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta
föranleder inte några ändringar i epizootilagen.
Förslag: Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas
talan hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller
av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
Enligt 21 § första stycket epizootilagen får beslut enligt lagen, enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen överklagas hos allmän
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förvaltningsdomstol. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även beslut
meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Eftersom sådana beslut redan omfattas av den
befintliga lydelsen av 21 § första stycket finns det inte något behov
av att ändra bestämmelserna i den delen.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in epizootilagen.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i epizootilagen.

7.9

Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras

Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation,
dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut,
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande samt
vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
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kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i epizootilagen.
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8.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet och organ med delegerade uppgifter ska i lagen
betyda samma sak som i den nya kontrollförordningen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i zoonoslagen för att beteckna myndigheternas kontroll enligt lagen och EUregelverket. Lagen innehåller inte någon hänvisning till den definition som finns i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket annan
offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte är
offentlig kontroll. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för innebörden av
de båda uttrycken. I avsnittet görs vidare bedömningen att även uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som
berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i zoonoslagen.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns när
det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
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Till skillnad från t.ex. livsmedelslagen innehåller zoonoslagen inte
någon nationell reglering som faller utanför den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när de används i lagen. Av de nya definitionerna bör det framgå
att uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i
lagen har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. För
att undvika osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som
används i den nationella regleringen följer den begreppsutveckling
som sker inom unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de uttryck som används i den nya kontrollförordningen
görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt
gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den utsträckning som har det i dag används i de lagar som omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i
9 § zoonoslagen, bör alltså för att stämma överens med
bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ersättas med detta
uttryck.
I zoonoslagen bör det även läggas till att uttrycket organ med
delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor vikt att den terminologi som används följer begreppsutvecklingen i unionen. Av den anledningen bör hänvisningen till den nya kontrollförordningen även i
detta avseende göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.

8.2

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Om inte något annat följer av lagen utför kontrollmyndigheterna även annan offentlig verksamhet.
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Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av zoonoslagen. I 8 § zoonoslagen föreskrivs således att Jordbruksverket och länsstyrelserna ska utöva offentlig
kontroll av efterlevnaden av lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i zoonosförordningen.
På motsvarande sätt bör det av zoonoslagen framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av avsnitt 6.3, många varierande uppgifter, alltifrån sådant som i dag ingår
i det som i lagen benämns som ”övriga åligganden”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas i föreskrifter som
regeringen meddelar.
Flera bestämmelser i lagen ges i form av bemyndiganden för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter eller fatta beslut i det enskilda fallet. Enligt 4 § får
Jordbruksverket för att fastställa förekomst av eller frihet från en
zoonos besluta om provtagning eller undersökning av djur och av
djurprodukter eller andra föremål som kan bära på smitta. Efter
regeringens bemyndigande får Jordbruksverket vidare enligt 5 §
meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om bl.a.
slakt eller annan avlivning av djur, smittrening, undersökning av djur
och produkter av djur i kontrollsyfte, journalföring i fråga om djur,
produkter av djur och djurtransporter och andra åtgärder som är
nödvändiga.
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Det bör mot den beskrivna bakgrunden i den nya paragrafen tydliggöras att kontrollmyndigheterna utför annan offentlig verksamhet enligt föreskrifter som regeringen meddelar om inte annat följer
av lagen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. Medlemsstaterna ska
bl.a. enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av
kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.
Av 7 § zoonoslagen framgår att Jordbruksverket eller, i den
utsträckning som Jordbruksverket bestämmer det, länsstyrelsen får
överlåta åt en veterinär att besluta i enskilda ärenden om åtgärder för
att förebygga eller bekämpa zoonoser enligt 4 och 5 §§ samma lag.
Det anges också i 8 § andra stycket att offentlig kontroll av
efterlevnaden av beslut i enskilda fall enligt 4 eller 5 § också får
utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller
länsstyrelsen. Som angetts i avsnitt 6.4 bör dessa bestämmelser
tillsvidare behållas i avvaktan på den större översynen av
djurhälsolagstiftningen som ska ske i anledning av nya EUförordningen om djurhälsa som börjar tillämpas den 21 april 2021.
Det bör då också analyseras hur de särskilda bestämmelserna om
överlåtelse av uppgifter till veterinär förhåller sig till möjligheten för
behörig myndighet att delegera offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till en fysisk person enligt artikel 28, 30 och 31
i den nya kontrollförordningen.

8.3

Föreskrifter om offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet samt om skyldighet för enskilda
organ och fysiska personer att lämna information

Förslag: Det införs en ny bestämmelse i zoonoslagen med
bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas samt om
skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
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person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information
till Jordbruksverket.
Det förtydligas att rätten att meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet gäller utöver andra bestämmelser i lagen
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som
också reglerar annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs också uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska bl.a.
införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt
för den personal som genomför offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till lämplig
laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 regleras hur den offentliga kontrollen ska bedrivas. Av
bestämmelsen framgår bl.a. att de behöriga myndigheterna
regelbundet och med lämplig frekvens ska genomföra riskbaserad
offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen ska beakta identifierade
risker som är förbundna med djur och varor, aktörernas tidigare
resultat vid offentlig kontroll och tillförlitligheten i aktörens
egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel genomföras utan
förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det är möjligt genomföras
på ett sätt som minimerar den administrativa bördan och
verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande bestämmelser
finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
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annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 19 § zoonosförordningen finns ett bemyndigande för Jordbruksverket att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska
bedrivas. Bedömningen är att det även i fortsättningen finns behov
av detaljerade bestämmelser om kontrollen. Här bör vidare
poängteras att djurhälsolagstiftningen till stor del är en
beredskapslagstiftning som måste vara anpassad till eventuell
försämring av djurhälsoläget.
När det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som utförs av statliga kontrollmyndigheter som länsstyrelserna, som
är de operativa kontrollmyndigheterna på detta område, kan föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
ska bedrivas meddelas av regeringen på förordningsnivå. Om uppgiften att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
har överlämnats till ett organ med delegerade uppgifter eller fysiska
personer behövs dock ett bemyndigande i lag. Det bör därför införas
ett bemyndigande i lagen för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas.
Enligt 5 § zoonoslagen har regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer rätt att, för att förebygga eller bekämpa
zoonoser, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
slakt eller annan avlivning av djur, smittrening, djurhållning,
journalföring av djur och produkter av djur samt om andra åtgärder
som är nödvändiga. Bemyndigandet i 5 § får anses omfatta sådan
verksamhet som benämns annan offentlig verksamhet i den nya
kontrollförordningen. Det kan emellertid inte uteslutas att det kan
uppkomma behov av att meddela närmare föreskrifter även för
annan offentlig verksamhet än sådan som faller in under de befintliga
bemyndigandena i lagen. Bedömningen är därför att ett
bemyndigande bör införas för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter för sådan annan
offentlig verksamhet som inte omfattas av befintliga bemyndiganden i zoonoslagen.

256

Ds 2018:41

Ändringar i zoonoslagen

Föreskrifter om skyldighet för enskilda organ och fysiska personer att
lämna information till Jordbruksverket
Om en medlemsstat tilldelar ansvaret för att organisera eller genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett och
samma område till mer än en behörig myndighet ska medlemsstaten
enligt artikel 4.1 i den nya kontrollförordningen säkerställa en effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda myndigheter
samt en enhetlig och verkningsfull offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet inom hela sitt territorium. Den nya kontrollförordningen ställer också krav på rapportering från medlemsstaterna till kommissionen (se bl.a. artikel 113).
I zoonoslagen har Jordbruksverket utsetts till samordnande kontrollmyndighet (8 a §). För att kraven i den nya kontrollförordningen ska uppnås behöver den samordnande myndigheten ha tillgång till tillförlitlig och jämförbar information från de operativa
kontrollmyndigheterna. De operativa myndigheternas uppgiftslämnande utgör således ett viktigt inslag i kontrollverksamheten och är
en förutsättning för att den nya kontrollförordningens bestämmelser ska kunna verkställas. Detta gäller även när uppgiften att utföra
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet har delegerats till
enskilda organ eller fysiska personer. Bedömningen är därför att det
bör finnas möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för de operativa kontrollmyndigheterna, inbegripet organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter, att
lämna information till en samordnande myndighet, i det här fallet
Jordbruksverket. När det gäller länsstyrelserna kan föreskrifter om
informationsskyldighet meddelas på förordningsnivå. Föreskrifter
om rapporteringsskyldighet för enskilda organ och fysiska personer
kräver dock stöd i lag. Det bör därför införas ett bemyndigande i
lagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela föreskrifter om skyldighet för organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter att
lämna information till Jordbruksverket.
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Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Bedömning: Det behövs inte något ytterligare bemyndigande
om uppgiftsskyldighet för djurhållare i zoonoslagen.
Skälen för bedömningen
I artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen finns krav på, utan att
det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register,
att de behöriga myndigheterna ska upprätta en förteckning över
aktörer och hålla denna uppdaterad. Kommissionen ska anta delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som ska undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer som inte
undantas från kravet på förteckning är skyldiga att lämna uppgifter
till de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och
juridisk form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
om vilka platser som de kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt artikel 15 gäller också om offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Det finns som redogjorts för närmare i avsnitt 4.4.1 flera nationella författningar på djurhälsoområdet, vars tillämpningsområde delvis överlappar varandra. Av 9 § första stycket 3 lagen om provtagning
av djur, m.m. följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om registrering av djurhållare och anläggningar för djur. Provtagningslagen har ett brett
tillämpningsområde som bl.a. omfattar kontroll av smittsamma
djursjukdomar och kontroll av restsubstanser och andra ämnen i
djur och djurprodukter. Bemyndigandet i provtagningslagen
bedöms därför vara ett tillräckligt komplement till uppgiftsskyldigheten enligt artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen när
det gäller djurhälsokrav (se avsnitt 11.4). Något särskilt bemyndigande behövs därför inte i zoonoslagen.
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För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

8.5

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan och EU:s institutioner samt
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna att få
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden,
anläggningar och byggnader, lokaler och andra utrymmen för att
där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover, bör
finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Rätten ska även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet.
Det förtydligas att de EU-institutioner som tillträdesrätten
gäller för är Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Deras rätt till upplysningar och tillträde gäller i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer de EUbestämmelser som lagen kompletterar och för att kontrollera
bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU)
nr 652/2014 följs.
Bestämmelsen om rätt till tillträde och upplysningar ska inte
tillämpas när kontroller och inspektioner på plats utförs enligt
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 eller lagen om kontroller
och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen i den utsträckning det behövs för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar
samt få tillträde till områden, anläggningar och byggnader, lokaler
och andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersök-
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ningar och ta prover. Denna rätt gäller också för den som vidtar åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna
(9 § zoonoslagen).
När det gäller ”den som vidtar åtgärder” framgår det av förarbetena till de lagändringar som gjordes för att anpassa lagstiftningen
till den nuvarande kontrollförordningen att det är åtgärder för att
förebygga eller bekämpa zoonoser som åsyftas (se prop.
2005/06:128 s. 342 f.). Dessa åtgärder ingår i uttrycket annan offentlig verksamhet enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen i 9 § zoonoslagen om rätt till upplysningar och tillträde kan jämföras med artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen.
Enligt denna artikel ska aktörerna, där behöriga myndigheter så
kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas kontroll och deras
omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem,
djur och varor under deras kontroll samt dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller
också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter
och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i zoonoslagen sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen. Artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna – även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till
enskilda. Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna
innehåller emellertid 9 § zoonoslagen en motsvarande rätt för
kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. För att undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som lämpligt att låta bestämmelsen i zoonoslagen om rätten till upplysningar
och tillträde vara kvar som ett komplement till bestämmelsen i den
nya kontrollförordningen.
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Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell veterinär är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser
som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförordningen).
Det kan inte uteslutas att även privatpraktiserande veterinärer anlitas
för att utföra viss offentlig kontroll eller offentlig annan verksamhet.
Bestämmelsen om rätt till upplysningar m.m. bör därför även omfatta dessa veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde bör således, på motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla för sådana veterinärer som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. Officiella veterinärer som är anställda på kontrollmyndigheten
omfattas däremot av kontrollmyndighetens tillträdesrätt.
Rätten bör vidare, på motsvarande sätt som föreskrivs när det
gäller aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även
gälla under det att annan offentlig verksamhet utförs. För att uppnå
enhetlighet med den nya kontrollförordningen och för att underlätta
tillämpningen bör uttrycket ”den som vidtar åtgärder” bytas ut mot
”den som utför annan offentlig verksamhet”.
Av 9 § tredje stycket zoonoslagen följer att bestämmelsen om
rätt till upplysningar och tillträde även gäller för EU:s institutioner
och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om Europeiska kommissionens kontroll i medlemsstaterna (artiklarna 116–
119). Kommissionens experter ska utföra kontroller i varje medlemsstat för att bl.a. kontrollera tillämpningen av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och de bestämmelser som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen. Dessa kontroller ska organiseras i samarbete
med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och utföras
regelbundet. De får även omfatta kontroller på plats (artikel 116).
Medlemsstaterna ska ge nödvändigt stöd för att säkerställa att
kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av
lokaler, till djur och varor samt tillgång till information och datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgif-
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ter (artikel 119). Kommissionen får även, i samarbete med den berörda medlemsstaten, sända en grupp inspektörer för offentlig kontroll på plats i medlemsstaten (artikel 108.2).
Eftersom det är Europeiska kommissionen och dess inspektörer
och experter som ska utföra kontroll i medlemsstaterna enligt den
nya kontrollförordningen kan rätten till upplysningar och tillträde
preciseras att gälla för dem. Även experter från medlemsstaterna får
dock bistå kommissionens experter och dessa ska då när de åtföljer
kommissionens experter ges samma rätt till tillträde som dem
(artikel 116.4). Det får förutsättas att nationella experter som åtföljer kommissionen har utsetts av kommissionen. De nationella
experterna omfattas alltså i detta sammanhang av uttrycket ”experter
som har utsetts av kommissionen”. I kommissionen ingår också
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som har att utföra kontroll och inspektioner av åtgärder som medfinansieras av
unionens budget.
Vissa åtgärder som utförs i Sverige kan enligt zoonosförordningen medfinansieras av unionens budget enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om
fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG
och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande
av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG.
Sverige kan därför komma att granskas av Europeiska revisionsrätten. Revisionsrätten och inspektörer och experter som utsetts av revisionsrätten bör således ha samma befogenheter som kommissionen att få tillgång till de platser och uppgifter som behövs för
granskningen av unionens finanser.
Rätten för kommissionen, revisionsrätten och för de inspektörer
och experter som har utsetts av dessa institutioner bör också gälla i
den utsträckning det behövs för kontroll av att reglerna i förordning
(EU) nr 652/2014 följs.
Olaf har under vissa förutsättningar rätt till tillträde och upplysningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som
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utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999. I lagen
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning finns bestämmelser om rätt för behöriga myndigheter till tillträde och upplysningar när Olaf utför
kontroller och inspektioner enligt förordning (EU, Euratom) nr
883/2013. Bestämmelserna i zoonoslagen om rätt till tillträde och
upplysningar bör inte tillämpas när kontroller och inspektioner på
plats genomförs enligt förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 eller
lagen om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån
för bedrägeribekämpning. Bestämmelsen bör utformas enligt lagrådets yttrande i proposition 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

8.6

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I zoonoslagen ska det framgå att bestämmelser om
skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i
artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 9 a §
zoonoslagen, där det framgår att den som är föremål för offentlig
kontroll eller andra åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
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EU-bestämmelserna ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att
kontrollen eller åtgärderna ska kunna genomföras.
Som det har redogjorts för närmare under avsnitt 8.5 anses uttrycket ”åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna” ingå i uttrycket annan offentlig verksamhet.
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i zoonoslagen sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen (se avsnitt 6.2). Artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är vidare utformad
så att aktörerna träffas av denna skyldighet direkt. Eftersom bestämmelsen är direkt tillämplig och dess innehåll motsvarar vad som för
närvarande regleras i 9 a § zoonoslagen, kan den nationella bestämmelsen upphävas och istället ersättas med en bestämmelse som upplyser om den EU-rättsliga regleringen. Då hänvisningen till den nya
kontrollförordningen är av upplysande karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt att den görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

8.7

Tystnadsplikt

Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i
zoonoslagen med innebörden att de som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller
utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
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utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier.
Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa undantag,
inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att Sverige ska
uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i zoonoslagen. Bestämmelsen bör ange att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes. I det allmännas verksamhet ska istället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

8.8

Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer

Bedömning: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet bör kunna överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Detta föranleder inte några
ändringar i zoonoslagen.
Förslag: Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas
talan hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller
av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
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Enligt 13 § första stycket zoonoslagen får beslut av en enskild
veterinär överklagas hos Jordbruksverket. Andra beslut enligt lagen,
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även
beslut meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Eftersom sådana beslut redan omfattas av den
befintliga lydelsen av 13 § andra stycket finns det inte behov av att
ändra bestämmelsen i den delen.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in zoonoslagen.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i zoonoslagen.

8.9

Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras

Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation,
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dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut,
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande samt
vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ eller fysiska
personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår av avsnitt
6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande bestämmelser vara
tillämpliga när organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer
som har delegerats vissa uppgifter utför offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet. Det gäller förvaltningslagens bestämmelser
om legalitet, objektivitet och proportionalitet (5 §), partsinsyn (10
§), jäv (16–18 §§), utredningsansvar (23 §), när man får lämna
uppgifter muntligt (24 §), kommunikation (25 §), dokumentation av
uppgifter (27 §), dokumentation av beslut (31 §), motivering av
beslut (32 §), underrättelse om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till (33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande
(36 §) samt vem som får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse
om detta bör därför föras in i zoonoslagen.
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9.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycket offentlig kontroll ska i lagen betyda offentlig
kontroll enligt den nya kontrollförordningen och kontroll i
övrigt av efterlevnaden av livsmedelslagen och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet ska betyda offentlig
verksamhet enligt den nya kontrollförordningen och sådan
verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Uttrycket organ med delegerade uppgifter ska ha samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i livsmedelslagen för att beteckna myndigheternas kontroll enligt lagen
och EU-regelverket. Lagen innehåller inte någon hänvisning till den
definition som finns i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket
annan offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte
är offentlig kontroll. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för innebörden
av de båda uttrycken. I avsnittet görs vidare bedömningen att även
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uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som
berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i livsmedelslagen.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns
när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Livsmedelslagen reglerar utöver livsmedel, i dess unionsrättsliga
betydelse, även snus och tuggtobak samt dricksvatten i stadiet före
tappkranen. Den regleringen baserar sig inte på EU-rätten utan är
helt nationell.
Kontroll som utförs av nationell reglering som inte har sin grund
i EU-rätten är i strikt bemärkelse inte offentlig kontroll i den nya
kontrollförordningens mening. Det finns däremot både praktiska
och lagtekniska fördelar med att på det sätt som görs i dag använda
samma uttryck för all kontroll som bedrivs enlig lagen. Detta gäller
även uttrycket annan offentlig verksamhet.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet när de används i lagen. Av de nya definitionerna bör det
framgå att med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i
lagen avses både offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
enligt den nya kontrollförordningen och kontroll och offentlig
verksamhet i övrigt enligt livsmedelslagen. För att undvika osäkerhet
är det av stor vikt att terminologin som används i den nationella
regleringen följer den begreppsutveckling som sker inom unionen.
Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de uttryck som
används i den nya kontrollförordningen görs dynamisk, dvs. avser
förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den
utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i
12, 13 och 20 §§ livsmedelslagen bör alltså för att stämma överens
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med bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ersättas med
detta uttryck.
I 2 § livsmedelslagen, som innehåller definitioner av olika
begrepp som används i lagen, bör det läggas till att uttrycket organ
med delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor vikt att den
terminologi som används följer begreppsutvecklingen i unionen. Av
den anledningen bör hänvisningen till den nya kontrollförordningen
även i detta avseende göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

9.2

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig
verksamhet.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av livsmedelslagen. I 11 § föreskrivs således att
Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och
kommunerna ska utöva offentlig kontroll av att livsmedelslagstiftningen följs. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i livsmedelsförordningen.
På motsvarande sätt bör det av livsmedelslagen framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många varierande uppgifter, alltifrån sådant som i dag
ingår i det som i lagen benämns ”övriga åligganden”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
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offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas av regeringen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

9.3

Överflyttning av annan offentlig verksamhet

Förslag: Det ska vara möjligt för Livsmedelsverket att, i samråd
med en kommun och under samma förutsättningar som gäller för
överflyttning av offentlig kontroll, besluta att annan offentlig
verksamhet i fråga om en viss anläggning som annars skulle
skötas av kommunen ska flyttas över till verket. Ansvaret för
sådan annan offentlig verksamhet ska också kunna lämnas
tillbaka till kommunen.
Det ska även vara möjligt för Livsmedelsverket att, i samråd
med en kommun och under samma förutsättningar som gäller för
överflyttning av offentlig kontroll, besluta att annan offentlig
verksamhet i fråga om en viss anläggning som annars skulle
skötas av verket ska flyttas över till en kommun.
Skälen för förslaget
Livsmedelslagen ger möjlighet till frivillig överflyttning av kontrollansvaret mellan Livsmedelsverket och en kommun. Enligt 15 §
livsmedelslagen får Livsmedelsverket, i samråd med en kommun,
besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som kommunen ansvarar för ska flyttas över till verket. Detta förutsätter att
verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller att
det finns andra särskilda skäl. Om Livsmedelsverket och kommunen
är överens om det får Livsmedelsverket besluta att ansvaret för
kontrollen ska lämnas tillbaka till kommunen. Enligt 16 § får vidare
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Livsmedelsverket, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret för
den offentliga kontroll av en viss anläggning som verket annars har
ska flyttas över till kommunen.
Som konstaterats bl.a. i avsnitt 6.3, görs i den nya kontrollförordningen en tydlig skillnad mellan å ena sidan offentlig kontroll,
som inbegriper granskningsåtgärder som undersökning och bedömning av sakligt underlag, och å andra sidan annan offentlig
verksamhet, som bl.a. innefattar rådgivning och korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad. Bestämmelserna om frivillig överflyttning av offentlig kontroll tar sikte på kontroll i fråga om en viss
anläggning. I de fall då Livsmedelsverket och en kommun kommer
överens om att kontrollen av en anläggning ska flyttas från den ena
kontrollmyndigheten till den andra är det naturligt att
överflyttningen omfattar med kontrollen sammanhängande
offentlig verksamhet såsom rådgivning och korrigerande åtgärder.
Livsmedelslagen bör därför ändras så att det framgår att Livsmedelsverket, i samråd med en kommun, får besluta om att flytta över
ansvaret för såväl offentlig kontroll som annan offentlig verksamhet
från kommunen till verket. Samma sak bör gälla för överflyttning av
verksamhet från Livsmedelsverket till en kommun.

9.4

Förelägganden riktade till kommuner och
tvångsvis överflyttning av annan offentlig
verksamhet

Förslag: Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer
av dess uppdrag att utöva annan offentlig verksamhet ska
Livsmedelsverket få förelägga kommunen att avhjälpa bristen.
Vidare ska regeringen, på ansökan av Livsmedelsverket, få
fatta beslut om att flytta över inte bara ansvaret för offentlig
kontroll av en viss anläggning utan även ansvaret för annan
offentlig verksamhet när det gäller den anläggningen, om
kommunen grovt eller under längre tid har åsidosatt sin
skyldighet att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet i fråga om den anläggningen.
Rätten för regeringen att besluta om att lämna tillbaka ansvaret för den offentliga kontrollen ska även omfatta annan offentlig
verksamhet som berörs.
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Skälen för förslaget
Om det finns brister i den kommunala kontrollen kan Livsmedelsverket förelägga en kommun att rätta till bristerna. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas (18 §
livsmedelslagen). Om en kommun grovt eller under en längre tid har
åsidosatt sina kontrollskyldigheter kan regeringen, på ansökan av
Livsmedelsverket, besluta att den offentliga kontrollen över en viss
anläggning som kommunen annars ansvar för, ska flyttas över till
Livsmedelsverket. Regeringen får sedan besluta att kontrollen ska
lämnas tillbaka till kommunen (17 §).
I förarbetena till de aktuella bestämmelserna anfördes att såväl en
enstaka grov överträdelse från kommunens sida som upprepade
försummelser eller brister av mindre allvarlig karaktär som sträcker
sig över en längre tidsperiod skulle kunna utgöra grund för en
överflyttning av kontrollansvaret (dåvarande tillsynsansvaret). Det
anfördes vidare att det bör vara naturligt att i första hand rikta ett
föreläggande mot en kommun som inte uppfyller sina åligganden
och att utgångspunkten därför bör vara att först när det kunnat
konstateras att ett föreläggande inte följts bör bli aktuellt med att
tvångsvis flytta över ansvaret (prop. 2004/05:72 s. 35). Som exempel
på situationer då möjligheten att meddela förelägganden skulle
kunna användas nämndes en kommuns upprepade underlåtenhet att
rapportera om kontrollverksamheten till den centrala myndigheten
eller underlåtenhet att upprätta en kontrollplan (prop. 2004/05:72
s. 31).
Det kan konstateras att det då bestämmelserna infördes förutsågs
att även misskötsel av uppgifter som i den nya kontrollförordningen
benämns annan offentlig verksamhet, t.ex. underlåtenhet att
upprätta en kontrollplan, skulle kunna leda till att Livsmedelsverket
förelägger en kommun att rätta till bristerna. Detta bör nu tydliggöras i lagtexten.
På samma sätt som när det gäller en frivillig överflyttning av
kontrollansvaret för en anläggning mellan två kontrollmyndigheter
bör vidare en tvångsöverflyttning av kontrollansvaret omfatta inte
bara rena kontrolluppgifter utan även andra myndighetsuppgifter
som hänger samman med kontrollen. Detta bör framgå av lagen.
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Slutligen bör det framgå av lagen att rätten för regeringen att
besluta om att lämna tillbaka ansvaret för den offentliga kontrollen
även ska omfatta berörd annan offentlig verksamhet.

9.5

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas ska kompletteras med en rätt för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Skälen för förslaget
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs även uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller
kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl.a. införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till
lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den
offentliga kontrollen ska bedrivas. Där framgår att de behöriga
myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska utföra
riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen ska bl.a.
beakta identifierade risker som är förbundna med djur och varor,
aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det
är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den administrativa
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bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande
bestämmelser finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 19 § livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Regeringen har i 30 §
livsmedelsförordningen bemyndigat Livsmedelsverket att meddela
föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Bemyndigandet
innefattar rätt att meddela föreskrifter om i vilken utsträckning
företagsanställd personal får bistå den officiella veterinären vid
offentlig kontroll på slakterier. Livsmedelsverket har med stöd av
bemyndigandet meddelat föreskrifter bl.a. om den nationella
salmonellakontrollen, om kontroll av produkter som jämställs med
livsmedel och om provtagning och analys. Det kan även i
fortsättningen finnas behov av detaljerade bestämmelser om
kontrollen. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter av detta slag bör
därför finnas kvar.
Det kan även finnas behov av att meddela föreskrifter om hur
sådan verksamhet som i den nya kontrollförordningen benämns
annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Det kan t.ex. vara fråga om
föreskrifter om under vilka förutsättningar ett godkännande av en
anläggning får återkallas. Den nya kontrollförordningen innehåller
nämligen, till skillnad från den gällande kontrollförordningen, inga
bestämmelser om detta. Ett annat exempel är Livsmedelsverkets
föreskrifter om tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden. I
avsnitt 6.3 anges ytterligare exempel på annan offentlig verksamhet.
Bemyndigandet i livsmedelslagen för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur
kontrollen ska bedrivas bör mot den bakgrunden kompletteras med
en rätt att meddela föreskrifter om annan offentlig verksamhet.
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Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet för livsmedelsföretagare och andra aktörer att
lämna uppgifter om anläggningar eller verksamheten i övrigt till
en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om registrering av
anläggningar ska upphävas.
Skälen för förslaget
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien finns krav på att samtliga
livsmedelsföretag ska vara registrerade hos myndigheterna. Enligt
artikel 6.2 i den förordningen är varje livsmedelsföretagare skyldig
att underrätta behörig myndighet om vilka livsmedelsanläggningar
som han eller hon ansvarar för, så att varje anläggning kan registreras. Med anläggning avses här varje enhet i ett livsmedelsföretag
(artikel 2).
De behöriga myndigheterna är enligt den nuvarande kontrollförordningen skyldiga att upprätthålla en aktuell förteckning över de
livsmedelsföretagare som har registrerats samt över de anläggningar
som har registrerats eller godkänts.
Bestämmelser om skyldighet för de behöriga myndigheterna att
föra förteckning över aktörer finns även i den nya kontrollförordningen. Enligt artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen ska
sålunda de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register, upprätta en förteckning över aktörer och hålla den uppdaterad. Redan befintliga
förteckningar får användas för detta ändamål. Kommissionen ska
anta delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som
ska undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer
som inte undantas från kravet är skyldiga att lämna uppgifter till de
behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna
ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och juridisk
form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
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verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
om vilka platser som står under deras kontroll (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt artikel 15 gäller också offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som utförs av bl.a. officiella veterinärer,
organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter (artikel 15.6).
Begreppet aktör definieras i artikel 3.29 i den nya kontrollförordningen som varje fysisk eller juridisk person som har en eller flera
av de skyldigheter som fastställs i de bestämmelser som avses i
artikel 1.2. Aktörer på livsmedelsområdet är först och främst livsmedelsföretag eller livsmedelsföretagare. De begreppen definieras i
artiklarna 3.2 och 3.3. i förordning 178/2002. Med livsmedelsföretag
avses varje privat eller offentligt företag som med eller utan
vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman
med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel. Livsmedelsföretagare definieras som de fysiska
eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de bedriver.
Till skillnad från den EU-rättsliga regleringen är livsmedelslagen
tillämplig även på dricksvatten från och med den punkt där vattnet
tas in i vattenverken och fram till det att dricksvatten omfattas av
uttrycket livsmedel enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002,
dvs. vid tappkranen, samt snus och tuggtobak. I och med detta
omfattar kontrollen enligt livsmedelslagen även andra verksamhetsutövare än livsmedelsföretagare såsom detta uttryck har definierats i EU-rätten, dvs. dricksvattenproducenter och företag som
producerar eller tillhandahåller snus och tuggtobak.
En effektiv kontroll kräver att myndigheterna har tillgång till
uppgifter om olika typer av kontrollobjekt. Uppgifterna om aktörer
behövs i första hand för att underlätta kontrollmyndigheternas
planering av den regelbundna kontrollen. Bestämmelserna i artikel
6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 och i artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen om skyldighet att lämna uppgifter gäller visserligen direkt för livsmedelsföretagarna. Kontrollmyndigheterna kan
dock ha behov av mer detaljerade uppgifter om en företagares anläggning som inte ryms inom skyldigheten i artikel 15.5. Uppräkningen i artikel 15.5 om vilka uppgifter som ska lämnas är inte uttömmande. Av artikeln framgår inte heller när eller på vilket sätt som
uppgifterna ska lämnas. Det behövs därför ett bemyndigande för
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regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för livsmedelsföretagare att
lämna sådana uppgifter till en kontrollmyndighet samt till organ med
delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter.
När det gäller frågan om bemyndigandets omfattning kan, som
nämnts ovan, konstateras att uttrycket livsmedelsföretagare är en
EU-rättslig term som definieras i förordning (EG) nr 178/2002. Det
är inte uppenbart att sådana företag som enbart omfattas av en
nationellt reglerad kontroll, såsom dricksvattenproducenter eller
företag som tillverkar snus, i strikt bemärkelse kan betraktas som
livsmedelsföretagare i EU-rättens mening. Det föreslagna bemyndigandet bör därför inte begränsas till att gälla enbart livsmedelsföretagare utan bör även gälla andra aktörer. Eftersom dessa aktörer
inte heller träffas av anläggningsbegreppet såsom detta har definierats i EU-rätten bör bemyndigandet gälla för uppgifter om såväl
anläggningar som verksamhet i övrigt.
Myndigheternas registrering av anläggningar är att anse som annan offentlig verksamhet. Föreskrifter om myndigheternas registrering kan meddelas med stöd av det nya bemyndigandet om annan
offentlig verksamhet som föreslås i avsnitt 9.5. Mot den bakgrunden
kan bemyndigandet i 7 § livsmedelslagen om rätt för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om registrering av anläggningar upphävas.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

9.7

Föreskrifter om krav på egenkontroll

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för
livsmedelsföretagare att utöva egenkontroll ska även gälla andra
aktörer.
Skälen för förslaget
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I 19 § livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet för livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten. Som det har redogjorts för i avsnitt 9.6 omfattar livsmedelslagen även andra verksamhetsutövare än livsmedelsföretagare såsom detta uttryck har
definierats i EU-rätten, dvs. dricksvattenproducenter och företag
som producerar eller tillhandahåller snus och tuggtobak. Det bör
förtydligas att kravet på egenkontroll enligt livsmedelslagen även
gäller andra aktörer och inte bara livsmedelsföretagare.

9.8

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan och EU:s institutioner att få
upplysningar, ta del av handlingar och att få tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen som har anknytning till
verksamheten och där göra undersökningar och ta prover, bör
finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Rätten ska även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet. Det förtydligas även att
Europeiska kommissionen är den EU-institution som
tillträdesrätten gäller för.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen, i den utsträckning det behövs för kontrollen, rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar
samt få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta
prover (20 § livsmedelslagen).
Denna bestämmelse kan jämföras med artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen. Enligt denna artikel ska aktörerna, där
behöriga myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är
nödvändigt för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig
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verksamhet, ge de behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas
kontroll och deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt
dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet
enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter (artikel 15.6).
Artikel 15.1 bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna –
även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till enskilda.
Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller
emellertid 20 § livsmedelslagen en motsvarande rätt för kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. För att undvika eventuella
otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som lämpligt att
låta bestämmelsen i livsmedelslagen om rätten till upplysningar och
tillträde vara kvar som ett komplement till bestämmelsen i den nya
kontrollförordningen. Dessutom är livsmedelslagen, till skillnad
från den nya kontrollförordningen, tillämplig även på dricksvatten
före tappkranen samt på snus och tuggtobak. Det innebär att bestämmelsen i 20 § livsmedelslagen är nödvändig för att kontrollmyndigheternas personal m.fl. ska få upplysningar om eller tillträde
till exempelvis ett vattenverk när de genomför offentlig kontroll av
dricksvatten – i detta fall bedöms de inte kunna stödja denna rätt på
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen.
Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell veterinär är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har
utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförordningen). I Sverige utför officiella veterinärer offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet i samband med slakt. Det kan inte uteslutas att
även privatpraktiserande veterinärer anlitas för att utföra viss
kontroll eller annan verksamhet i samband med slakt. Bestämmelsen
om rätt till upplysningar m.m. bör därför även omfatta dessa
veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde enligt livsmedelslagen bör således, på motsvarande sätt som föreskrivs om
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aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla
för sådana veterinärer som har förordnats enligt lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer och även gälla vid utförande av annan
offentlig verksamhet.
Av 20 § andra stycket livsmedelslagen följer att bestämmelsen om
rätt till upplysningar och tillträde även gäller för EU:s institutioner
och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna. Det
bör förtydligas att den institution som avses är EU-kommissionen.
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om Europeiska kommissionens kontroll i medlemsstaterna (artiklarna 116–
119). Kommissionens experter ska utföra kontroller i varje medlemsstat för att bl.a. kontrollera tillämpningen av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och de bestämmelser som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen. Dessa kontroller ska organiseras i samarbete
med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och utföras
regelbundet. De får även omfatta kontroller på plats (artikel 116).
Medlemsstaterna ska ge nödvändigt stöd för att säkerställa att
kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av
lokaler, till djur och varor samt tillgång till information och
datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter (artikel 119). Kommissionen får även, i samarbete med den
berörda medlemsstaten, sända en grupp inspektörer för offentlig
kontroll på plats i medlemsstaten (artikel 108.2). Eftersom det är
kommissionen och dess inspektörer och experter som ska utföra
kontroll i medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen kan
rätten till upplysningar och tillträde preciseras att gälla för dem.
Även experter från medlemsstaterna får bistå kommissionens
experter och dessa ska då när de åtföljer kommissionens experter ges
samma rätt till tillträde (artikel 116.4). Det får förutsättas att
nationella experter som åtföljer kommissionen vid kontroll har
utsetts av kommissionen. De nationella experterna får alltså i detta
sammanhang anses omfattas av uttrycket ”experter som har utsetts
av kommissionen”.

9.9

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: Det tydliggörs att bestämmelsen i livsmedelslagen om
skyldighet att lämna hjälp ska tillämpas utöver vad som följer av
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artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen. Denna
skyldighet ska även gälla vid utförande av annan offentlig
verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter, och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 21 §
livsmedelslagen, där det framgår att den som är föremål för offentlig
kontroll ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen
ska kunna genomföras. Som det har redogjorts för i avsnitt 9.6 är
livsmedelslagen, till skillnad från den nya kontrollförordningen,
tillämplig även på dricksvatten före tappkranen samt på snus och
tuggtobak. Trots att artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna är den nuvarande
bestämmelsen i livsmedelslagen om skyldighet att lämna hjälp nödvändig för att kontrollmyndigheternas personal m.fl. ska få den hjälp
som behövs för att de ska kunna genomföra kontroll vid exempelvis
ett vattenverk. Denna bestämmelse bör därför finnas kvar som ett
komplement till bestämmelsen i den nya kontrollförordningen. För
att undvika en dubbelreglering med EU-rätten bör det förtydligas
att bestämmelsen om skyldighet att lämna hjälp ska tillämpas utöver
vad som följer av artikel 15.2 och 15.6. i den nya
kontrollförordningen. På samma sätt som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen bör skyldigheten att lämna hjälp enligt livsmedelslagen även gälla vid utförande av annan offentlig verksamhet.
Med hänsyn till vikten av att den enskildes intressen upprätthålls,
bör det säkerställas att ändringar av förordningen får omedelbart
genomslag. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till den
aktuella artikeln i den nya kontrollförordningen görs dynamisk, dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
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Finansiering

Bedömning: En avgift för livsmedelskontroll bör debiteras den
enskilde efter utförd kontroll. Efterhandsdebiteringen bör vara
obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.
Förslag: Rätten för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt
att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för annan
offentlig verksamhet.
Det införs vidare ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om betalningen av avgifter.
Skälen för bedömningen och förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om livsmedelskontrollen ska
finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller,
bl.a. av vissa varor och djur vid import och av slakterier och
styckningsanläggningar, måste dock finansieras genom avgifter
(artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt att ta ut en avgift
reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och
hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid bristande efterlevnad av
regelverket ska den ansvariga aktören bära samtliga kostnader som
uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Även när det
gäller annan offentlig verksamhet kan medlemsstaterna välja finansieringsform.
I dag finansieras den ordinarie livsmedelskontrollen huvudsakligen genom avgifter. Kontrollen i primärproduktionen finansieras
dock genom allmänna medel. Kontroll av slakterier och
vilthanteringsanläggningar är delvis finansierade med allmänna
medel. Vidare är de nationella kontrollprogrammen, som bl.a.
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omfattar kontroll av restsubstanser, bekämpningsmedelsrester,
salmonella och dioxin i fet fisk från Östersjön samt kontroll av
musslor, delvis anslagsfinansierade.
Avgiftsfinansieringen sker bl.a. genom en årlig kontrollavgift, en
avgift för godkännande eller registrering och en bemanningsavgift
vid bl.a. slakterier. Även kontroll som ligger utanför den ordinarie
kontrollen, s.k. extra offentlig kontroll, är avgiftsfinansierad i enlighet med vad som föreskrivs i den gällande kontrollförordningen.
Den närmare regleringen av vilka avgifter som tas ut finns i
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Den årliga kontrollavgiften
Den årliga kontrollavgiften fastställs av kontrollmyndigheterna och
betalas i förskott genom ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår. Avgiften ska betalas oavsett om myndigheterna kontrollerar verksamheten under det aktuella året eller inte. Avgiften
baseras på principen om full kostnadstäckning, men med möjlighet
till nedsättning. Avgifternas storlek beräknas genom en schabloniserad riskbedömning av varje kategori av företag. Genom schablonen fastställs olika verksamheters kontrollbehov, utifrån bl.a.
verksamhetens risk, omfattning och tidigare erfarenheter.
Riskklassningsmodellen har utarbetats av Livsmedelsverket och är
även vägledande för kommunerna. Kommunerna fastställer
kontrollavgifterna med utgångspunkt i en riskklassning av
anläggningen och den timtaxa som kommunfullmäktige beslutat. I
fråga om avgifter som tas ut av statliga kontrollmyndigheter och
kontrollorgan har Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om
hur dessa ska beräknas. Livsmedelsverket beslutar årligen om
gällande timtaxa för sin egen kontrollverksamhet.
Systemet med en årlig kontrollavgift har varit föremål för viss
kritik. År 2015 gjorde Statskontoret en utredning på uppdrag av
regeringen för att utvärdera avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. Uppdraget redovisades i en rapport där Statskontoret
bl.a. drar slutsatsen att modellen med förhandsbetalning skapar en
del pedagogiska problem gentemot den enskilda livsmedelsföretagaren genom att kontrollen i vissa fall utförs under
senare delen av året och i andra fall först nästkommande år eller ett
par år senare. Att betala för kontroll som utförs långt senare riskerar
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att undergräva legitimiteten för avgifterna och därmed för livsmedelskontrollen som sådan. På samma sätt kan det enligt Statskontoret också uppstå problem om den beräknade tiden inte
stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten faktiskt
använder, eller om kontrollen helt uteblir (Statskontorets rapport
[2015:17] Avgifter i livsmedelskontrollen - Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering s. 67 f.). Rapporten har remissbehandlats
och bereds för närvarande inom regeringskansliet.
I oktober 2017 lämnade Livsmedelsverket, mot bakgrund av bl.a.
Statskontorets rapport, in en hemställan till regeringskansliet om att
frågan om efterhandsdebitering av avgifterna för livsmedelskontrollen bör utredas. Livsmedelsverket har gjort bedömningen att ett införande av efterhandsdebitering skulle öka
tilltron till kontrollen och bidra till ökad legitimitet för avgifterna.
Livsmedelsverket konstaterar även att vissa kommuner redan infört
ett system med efterhandsdebitering, i kombination med en årlig
kontrollavgift som tas ut av samtliga verksamheter för att täcka
gemensamma administrativa kostnader som t.ex. kostnader för
ärendehanteringssystem och lokaler (Livsmedelsverkets hemställan
2017-10-16, dnr 2017/03252).
Det finns skäl att instämma i den kritik som riktats mot det system med förhandsdebitering som tillämpas i dag. Som Livsmedelsverket och Statskontoret framhållit kan det vara svårt att skapa
förståelse för ett avgiftssystem som innebär att det kan gå mycket
lång tid mellan det att avgiften betalas och kontrollen utförs. Med
en ordning som innebär att avgiften debiteras efter genomförd
kontroll finns det en tydligare koppling mellan avgiften och kontrollen. Detta kan förväntas leda till att avgiften upplevs som mer
rättvis och legitim av de företag som betalar avgiften. Nackdelen
med ett system med efterhandsdebitering är att det skulle kunna leda
till ökad administration och större risk för press från företagen på
kontrollpersonal att genomföra kortare kontroller. Det kan även
leda till problem med uteblivna betalningar, särskilt från företag som
upphör med sin verksamhet en kort tid efter att kontrollen utförts.
Bedömningen är dock att fördelarna med ett system med
efterhandsdebitering överväger nackdelarna med systemet. Det
nuvarande systemet med förhandsdebitering av den årliga avgiften
bör därför ersättas med ett system med efterhandsdebitering.
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Efterhandsdebiteringen bör ske i samband med utförd kontroll
för att få en tydlig koppling till utförd prestation. För anläggningar
där kontroller sker ofta kan det vara aktuellt att efterhandsdebitera
periodvis för att inte öka den administrativa bördan för
kontrollobjekt och kontrollmyndighet. Under förutsättning att de
gemensamma kostnaderna för administration som rör exempelvis
registerhållning är inbakade i timtaxan så kommer inte antalet
fakturor som skickas ut att öka, utan snarare minska.
Ett system med efterhandsdebitering bör vara obligatorisk för
samtliga kontrollmyndigheter, för att säkerställa likvärdighet för den
enskilde och därigenom bidra till en ökad tilltro till kontrollen och
ökad legitimitet för avgifterna.
När det gäller den årliga avgiftens storlek beräknas denna i dag
med utgångspunkt i Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och
kontrollmyndigheternas fastställda timtaxa. Regeringen gav genom
myndighetens regleringsbrev för 2017 Livsmedelsverket i uppdrag
att se över och vid behov justera modellen för riskklassning. Uppdraget lämnades med syfte att öka förståelsen för den kontroll som
myndigheterna utför och avgifterna kopplade till kontrollen samt
för att skapa förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av
modellen. Livsmedelsverket redovisade uppdraget i myndighetens
årsredovisning för 2017. Förslaget om en förenklad modell, som
tagits fram av Livsmedelsverket i dialog med representanter från
andra kontrollmyndigheter och livsmedelsbranschen, innebär bl.a.
standardiserade kontrollfrekvenser och standardiserad tidsåtgång
för de olika riskklasserna. Livsmedelsverkets förslag till förenklad
modell skickades ut på remiss under våren 2018.
En grundläggande utgångspunkt i ett nytt avgiftssystem bör vara
att riskklassningsmodellen bidrar till en kontroll där antalet
kontrolltimmar styrs av det faktiska kontrollbehovet, i stället för
den kontrolltid som det tagits ut avgift för. Kontrollen kommer
därmed i större utsträckning styras av de faktiska riskerna som finns
på en anläggning. Vid efterhandsdebitering finns det inte heller
någon risk att ett företag betalar för kontroll som
kontrollmyndigheten inte hinner genomföra. Den nya
riskklassningsmodellen bör därför kopplas till den faktiska
kontrollen som utförs och inte, vilket är fallet idag, till avgiften. För
företag med låga risker kan det innebära att kontroll inte utförs
årligen och att avgift därmed endast tas ut de år kontroll utförs.
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Avgift för prövning av godkännanden och registrering samt för övrig
annan offentlig verksamhet
I dag ska den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller anmäler registrering, av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller
för dricksvattenförsörjning som huvudregel betala en avgift för
myndighetens prövning eller registrering. En kommun är skyldig att
ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för denna prövning eller
registrering. Avgiftens storlek fastställs av den behöriga myndigheten. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
som tas ut av en statlig myndighet ska beräknas. I förarbetena till
livsmedelslagen uttalade regeringen att prövningsavgiften bör motsvara den årliga kontrollavgiften och att registreringsavgiften bör
motsvara en timmes arbete. Kontrollmyndigheterna har dock möjlighet att ta ut lägre avgifter för små och medelstora företag (prop.
2005:/06:128 s. 169 f.).
Kontrollmyndigheternas kostnad för prövning eller registrering
bör även fortsättningsvis finansieras genom en avgift.
När det gäller kostnader för övrig annan offentlig verksamhet,
t.ex. kostnader för utfärdande av officiella intyg eller attesteringar,
bör det vara möjligt att ta ut avgifter i den mån verksamheten inte
finansieras genom den avgift som aktören betalar för offentlig kontroll. Som det tidigare har nämnts bör t.ex. vissa administrativa
kostnader, som rör exempelvis registerhållning, kunna bakas in som
overhead i den timtaxa som tillämpas för kontrollen. Den avgift som
tas ut för prövning, registrering eller övrig annan offentlig
verksamhet ska inte hindra att avgift även tas ut för utförd kontroll
samma år.
Eftersom det nuvarande systemet föreslås ersättas med ett
system med efterhandsdebitering bör prövningsavgiften inte längre
motsvara den årliga kontrollavgiften. Systemet med efterhandsdebitering och en ny riskklassningsmodell kan, som tidigare nämnts,
innebära att avgift inte tas ut årligen utan endast de år som kontroll
faktiskt utförs. En prövning kan dessutom variera i komplexitet och
tiden som läggs på denna prövning återspeglar inte nödvändigtvis
vilken kontrolltid som bedöms nödvändig när verksamheten är i
drift. Prövningsavgiftens storlek bör därför i stället motsvara
kostnaderna för prövningen. Även registreringsavgiften och avgifter
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för övrig annan offentlig verksamhet bör fastställas utifrån
myndighetens kostnader. Avgifternas storlek bör liksom i dag fastställas av den behöriga myndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör ha rätt att meddela föreskrifter
om hur en avgift som tas ut av en statlig myndighet ska beräknas (se
mer om författningsregleringen nedan). På samma sätt som i dag bör
kommunerna även i fortsättningen vägledas i sin avgiftssättning
genom allmänna råd eller vägledning som tas fram av
Livsmedelsverket.
Författningsregleringen
I 28 § livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll samt för prövning eller registrering enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om
skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.
Prövning, utöver de moment där verksamheten kontrolleras inför
godkännandet, och registrering är exempel på annan offentlig
verksamhet men sådan verksamhet omfattar även andra åtgärder,
som t.ex. kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid
bristande efterlevnad. Mot bakgrund av bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen bör det, som nämnts ovan, finnas en möjlighet
att finansiera även övrig annan offentlig verksamhet med avgifter.
Bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen bör därför kompletteras med
en rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
även för annan offentlig verksamhet.
För att göra det möjligt att föreskriva om skyldighet för kontrollmyndigheterna att ta ut en avgift efter utförd kontroll bör det
vidare införas ett nytt bemyndigande som ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela förskrifter
om betalningen av avgifter.
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Tystnadsplikt

Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i
livsmedelslagen med innebörden att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det i den nya kontrollförordningen bestämmelser om tystnadsplikt för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i livsmedelslagen. Bestämmelsen bör ange att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utförs. I det allmännas verksamhet ska istället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

9.12

Anonyma inköp

Förslag: En kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att
skydda människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön, under en
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annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa in
livsmedel i syfte att kontrollera att det uppfyller gällande krav.
Skälen för förslaget
Handel med tjänster och produkter via internet och annan distanskommunikation ökar för varje år. Det gäller även handel med livsmedel. Bestämmelserna i den nya kontrollförordningen omfattar
denna typ av handel. Exempelvis är aktörerna skyldiga att lämna
uppgifter till de behöriga myndigheterna om bl.a. vilken specifik
verksamhet de utför, inbegripet verksamhet som utförs genom
distanskommunikation (artikel 15.5 b).
Av artikel 36 i den nya kontrollförordningen framgår att prover
som de behöriga myndigheterna beställt av aktörer utan att identifiera sig får användas för offentlig kontroll. Som redovisas i avsnitt
6.7 förutsätter tillämpningen av bestämmelsen i artikel 36 att de
behöriga myndigheterna ska kunna beställa varor via internet och
annan distanskommunikation utan att identifiera sig. I avsnittet görs
bedömningen att det för att undvika osäkerhet vid tillämpningen,
och då det rör sig om dold myndighetsutövning, är nödvändigt att
komplettera bestämmelsen i artikel 36 med särskilda bestämmelser
som uttryckligen ger myndigheten rätt att göra anonyma inköp i de
lagar där det finns ett behov av en sådan reglering. På
livsmedelsområdet är kontrollobjekten bl.a. näringsidkare som säljer
livsmedel. Bedömningen är att det finns ett behov av att möjliggöra
anonyma inköp i kontrollsyfte. Detta då produkter som inte
uppfyller gällande krav kan vara förenade med risker av varierande
grad. Det är t.ex. viktigt att de livsmedel som släpps ut på marknaden
är säkra för människor att förtära. Det är därför angeläget att de
produkter som myndigheterna får för offentlig kontroll från
aktörerna faktiskt är de produkter som säljs i handeln. Möjligheten
till anonyma inköp kan således motiveras av ett angeläget ändamål.
Ändamålet kan också antas bli effektivt uppfyllt genom åtgärden och
åtgärden måste bedömas som proportionerlig med hänsyn till det
angelägna ändamålet. Det bör därför i lagen föras in en ny
bestämmelse som ger kontrollmyndigheterna rätt att under annan
identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa in livsmedel i
syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
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I avsnitt 6.7 görs bedömningen att organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter inte bör
kunna göra anonyma inköp.
Eftersom utgångspunkten i svensk rätt, som nämnts i avsnitt 6.7,
är att myndighet ska utövas öppet krävs att avsteg från den principen
inte är mer långtgående än vad syftet med åtgärden kräver. Det finns
därför anledning att begränsa tillämpningsområdet för
bestämmelserna om anonyma inköp. De aktuella regelverkens
skyddsintressen är ytterst människors och djurs liv och hälsa och
miljön. Det bör därför komma till uttryck i bestämmelserna att
anonyma inköp endast är tillåtna om det är nödvändigt för att skydda
dessa intressen.

9.13

Rapporteringssystem för överträdelser

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.8 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
av förordningen, s.k. visselblåsning. Dessa mekanismer ska omfatta
bl.a. förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och
uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
I fråga om statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha
ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya
kontrollförordningen regleras på förordningsnivå. Bedömningen är
att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och
hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast
införs på förordningsnivå. På livsmedelsområdet är dock även
kommuner utsedda som kontrollmyndigheter. Det behövs därför en
bestämmelse i livsmedelslagen om att kontrollmyndigheterna ska
tillhandahålla ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som
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vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen. Även ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana system
bör av denna anledning finnas med i lagen. Om det system som
används innebär en behandling av personuppgifter enligt EU:s nya
dataskyddsförordning och dataskyddslagen, måste systemet
uppfylla och användas i enlighet med de krav som följer av dessa
regelverk.

9.14

Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer

Förslag: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut
som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt 32 § första stycket livsmedelslagen får Livsmedelsverkets
beslut i ett enskilt fall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om
det har meddelats enligt lagen, enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen. Enligt andra stycket gäller det samma beslut
som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet
eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även
beslut meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
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personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. En bestämmelse om detta bör därför föras in i
livsmedelslagen.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i livsmedelslagen.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i livsmedelslagen.

9.15

Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras

Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet
och
proportionalitet,
partsinsyn,
jäv,
utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt,
kommunikation, dokumentation av uppgifter, dokumentation av
beslut, motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut
och hur ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande
samt vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
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med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i livsmedelslagen.
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10.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet
och organ med delegerade uppgifter ska i lagen betyda samma sak
som i den nya kontrollförordningen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i lagen om
foder och animaliska biprodukter för att beteckna myndigheternas
kontroll enligt lagen och EU-regelverket. Lagen innehåller inte
någon hänvisning till den definition som finns i den nuvarande
kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket
annan offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte
är offentlig kontroll. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för innebörden
av de båda uttrycken. I det avsnittet görs vidare bedömningen att
även uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar
som berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i lagen om foder
och animaliska biprodukter.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
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efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns när
det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Lagen om foder och animaliska biprodukter har samma tillämpningsområde som den nya kontrollförordningen när det gäller kontroll av foder och animaliska biprodukter. För att underlätta
tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som avses med uttrycken
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när de används i
lagen. Av de nya definitionerna bör det framgå att uttrycken
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i lagen har samma
betydelse som i den nya kontrollförordningen. För att undvika
osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som används i den
nationella regleringen följer den begreppsutveckling som sker inom
unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de
uttryck som används i den nya kontrollförordningen görs dynamisk,
dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan i flertalet
lagar bör ersättas med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. Ordet
kontrollorgan, som förekommer i 20, 21 och 28 §§ lagen om foder
och animaliska biprodukter, bör alltså för att stämma överens med
bestämmelserna i den nya kontrollförordningen ersättas med detta
uttryck.
I 2 § lagen om foder och animaliska biprodukter, som innehåller
definitioner av olika uttryck som används i lagen, bör det läggas till
att uttrycket organ med delegerade uppgifter har samma betydelse
som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor
vikt att den terminologi som används följer begreppsutvecklingen i
unionen. Av den anledningen bör hänvisningen till den nya
kontrollförordningen även i detta avseende göras dynamisk, dvs.
avse förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
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Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig
verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får överlämnas
från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 12 § lagen om foder och animaliska biprodukter. I paragrafen föreskrivs att Statens jordbruksverk,
länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna ska
utöva offentlig kontroll av att regelverket följs. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i förordningen om
foder och animaliska biprodukter.
På motsvarande sätt bör det av lagen om foder och animaliska
biprodukter framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan
offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många olika uppgifter, alltifrån sådant som i dag ingår i
det som i lagen benämns ”övriga åligganden”, till utseende av officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara samma
myndighet som utför både offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas i föreskrifter som
meddelas av regeringen.
När det gäller regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om
att en statlig myndighet får lämna över kontrolluppgifter till en
annan statlig myndighet bör det i lagen förtydligas att en sådan
överlämning kan avse såväl uppgifter i offentlig kontroll som uppgifter i offentlig verksamhet.
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Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

10.3

Överflyttning av annan offentlig verksamhet

Förslag: Det ska vara möjligt för Jordbruksverket eller en annan
statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt att, i samråd
med en kommun och under samma förutsättningar som gäller för
överflyttning av offentlig kontroll, besluta att annan offentlig
verksamhet i fråga om en viss anläggning som annars skulle
skötas av kommunen ska flyttas över till verket eller
myndigheten.
Det ska även vara möjligt för Jordbruksverket eller en annan
statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt att, i samråd med
en kommun och under samma förutsättningar som gäller för
överflyttning av offentlig kontroll, besluta att annan offentlig
verksamhet i fråga om en viss anläggning som annars skulle skötas
av verket eller myndigheten ska flyttas över till kommunen.
Skälen för förslaget
Lagen om foder och animaliska biprodukter ger möjlighet till frivillig överflyttning av kontrollansvaret mellan Jordbruksverket eller en
annan statlig myndighet som regeringen bestämt och en kommun.
Enligt 16 § lagen om foder och animaliska biprodukter får
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt, i samråd med en kommun, besluta att den
offentliga kontroll över en viss verksamhet som kommunen ansvarar
för ska flyttas över till verket eller myndigheten. Detta förutsätter
att verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller
att det finns andra särskilda skäl. Om Jordbruksverket eller myn-
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digheten och kommunen är överens om det får verket eller myndigheten besluta att ansvaret för kontrollen ska lämnas tillbaka till
kommunen. Enligt 17 § får vidare Jordbruksverket eller en annan
statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt, i samråd med en
kommun, besluta att ansvaret för den offentliga kontroll av en viss
anläggning som verket eller myndigheten annars har ska flyttas över
till kommunen.
Som det har konstaterats bl.a. i avsnitt 6.3 görs i den nya kontrollförordningen en tydlig skillnad mellan å ena sidan offentlig
kontroll, som inbegriper granskningsåtgärder som undersökning
och bedömning av sakligt underlag, och å andra sidan annan offentlig
verksamhet, som bl.a. innefattar rådgivning och verkställande
åtgärder. Bestämmelserna om frivillig överflyttning av offentlig
kontroll tar sikte på kontroll i fråga om en viss anläggning. I de fall
då Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt och en kommun kommer överens om att kontrollen av en anläggning ska flyttas från den ena kontrollmyndigheten till den andra är det naturligt att överflyttningen omfattar med
kontrollen sammanhängande offentlig verksamhet såsom rådgivning
och korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad. Lagen om foder
och animaliska biprodukter bör därför ändras så att det framgår att
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt, i samråd med en kommun, får besluta om att
flytta över ansvaret för såväl offentlig kontroll som annan offentlig
verksamhet från kommunen till verket eller myndigheten. Samma
sak gäller för överflyttning från Jordbruksverket eller myndigheten
till kommunen.
Det kan konstateras att frivillig överflyttning enligt 16 § lagen om
foder och animaliska biprodukter avser kontroll över en viss
verksamhet medan frivillig överflyttning enligt 17 § avser kontroll
över en viss anläggning. Någon skillnad i sak verkar inte vara avsedd.
För att underlätta tillämpningen bör bestämmelserna om frivillig
överflyttning i 16 och 17 §§ lagen om foder och animaliska
biprodukter utformas på samma sätt. Bedömningen är att uttrycket
anläggning bör användas i paragraferna.
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Förelägganden riktade till kommuner och
tvångsvis överflyttning av annan offentlig
verksamhet

Förslag: Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer
av dess uppdrag att utföra annan offentlig verksamhet ska
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt få förelägga kommunen att avhjälpa bristen.
Vidare ska regeringen, på ansökan av Jordbruksverket eller en
annan statlig kontrollmyndighet, få fatta beslut om att flytta över
inte bara ansvaret för offentlig kontroll av en viss anläggning,
utan även ansvaret för annan offentlig verksamhet när det gäller
den anläggningen, om kommunen grovt eller under längre tid har
åsidosatt sin skyldighet att utöva offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet i fråga om den anläggningen.
Rätten för regeringen att besluta om att lämna tillbaka ansvaret för den offentliga kontrollen till kommunen ska även omfatta
annan offentlig verksamhet som berörs.
Skälen för förslaget
Om det finns brister i den kommunala kontrollen kan Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen
bestämt förelägga en kommun att rätta till bristerna. Ett sådant
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Jordbruksverket eller myndigheten anser nödvändiga för att bristen ska
kunna avhjälpas (19 § lagen om foder och animaliska biprodukter).Om en kommun grovt eller under en längre tid har åsidosatt sina
kontrollskyldigheter kan regeringen på ansökan av Jordbruksverket
eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt,
besluta att den offentliga kontrollen över en viss verksamhet som
kommunen annars ansvarar för, ska flyttas över till Jordbruksverket
eller myndigheteten. Regeringen får sedan besluta att kontrollen ska
lämnas tillbaka till kommunen (18 §).
I förarbetena till de aktuella bestämmelserna anfördes att såväl en
enstaka grov överträdelse från kommunens sida som upprepade
försummelser eller brister av mindre allvarlig karaktär som sträcker
sig över en längre tidsperiod skulle kunna utgöra grund för en
överflyttning av kontrollansvaret. Det anfördes vidare att det bör
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vara naturligt att i första hand rikta ett föreläggande mot en kommun
som inte uppfyller sina åligganden och att utgångspunkten därför
bör vara att först när det kunnat konstateras att ett föreläggande inte
följts bör bli aktuellt med att tvångsvis flytta över kontrollansvaret
(prop. 2005/06:128 s. 263 f.). Som exempel på situationer då
möjligheten att meddela förelägganden skulle kunna användas
nämndes en kommuns upprepade underlåtenhet att rapportera om
kontrollverksamheten till den centrala myndigheten eller
underlåtenhet att upprätta en kontrollplan (prop. 2005/06:128
s. 265).
Det kan konstateras att det då bestämmelserna infördes förutsågs
att även misskötsel av uppgifter som i den nya kontrollförordningen
benämns annan offentlig verksamhet, som t.ex. underlåtenhet att
upprätta en kontrollplan, skulle kunna leda till att Jordbruksverket
eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt
förelägger en kommun att rätta till bristerna. Detta bör nu
tydliggöras i lagtexten.
På samma sätt som när det gäller en frivillig överflyttning av
kontrollansvaret mellan två kontrollmyndigheter bör vidare en
tvångsöverflyttning omfatta inte bara rena kontrolluppgifter utan
även andra myndighetsuppgifter som hänger samman med kontrollen. Detta bör framgå av lagen.
Slutligen bör det framgå av lagen att rätten för regeringen att
besluta om att lämna tillbaka ansvaret för den offentliga kontrollen
även ska omfatta berörd annan offentlig verksamhet.

10.5

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas ska kompletteras med en rätt för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Skälen för förslaget
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Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs uttrycket annan offentlig verksamhet
för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som offentlig
kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs upp ett antal krav
som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller
kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl.a. införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till
lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den
offentliga kontrollen ska bedrivas. Där framgår att de behöriga
myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska utföra
riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen ska bl.a.
beakta identifierade risker som är förbundna med djur och varor,
aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel
genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det är
möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den administrativa
bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande
bestämmelser finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 20 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska
bedrivas. Regeringen har i 21 § förordningen om foder och animaliska biprodukter bemyndigat Jordbruksverket att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Jordbruksverket har
med stöd av bemyndigandet meddelat föreskrifter om offentlig
kontroll av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning
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av foder samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt offentlig kontroll av annan befattning med foder och
animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Av föreskrifterna framgår bl.a. vilka tröskel-, åtgärds- och gränsvärden som
ska tillämpas vid offentlig kontroll samt hur kontrollen ska
utformas. Det kan även i fortsättningen finnas behov av detaljerade
bestämmelser om kontrollen. Bemyndigandet för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
av detta slag bör därför vara kvar.
Det kan även finnas behov av att meddela föreskrifter om hur sådan verksamhet som i den nya kontrollförordningen benämns annan
offentlig verksamhet ska bedrivas. Jordbruksverket har i dag t.ex.
meddelat föreskrifter om ansökan för att utses till officiellt
laboratorium. Bedömningen är därför att bemyndigandet i lagen för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om hur den offentliga kontrollen ska bedrivas
bör kompletteras med en rätt att meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet.

10.6

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet för foderföretagare och den som befattar sig med
animaliska biprodukter eller produkter som framställts av sådana
produkter att lämna uppgifter om anläggningar till en kontrollmyndighet, organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer
som har delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av
den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien finns
krav på att samtliga foderföretag ska vara registrerade hos myndigheterna. Enligt artikel 9.2 i den förordningen är varje foderföretagare
skyldig att underrätta behörig myndighet om vilka foderanläggningar som han eller hon ansvarar för, så att varje anläggning kan
registreras. Med anläggning avses här varje enhet i ett foderföretag
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(artikel 3). Krav på registrering finns även i förordning (EG) nr
1069/2009 beträffande animaliska biprodukter och därav framställda
produkter. Enligt artikel 23 i denna förordning ska driftansvariga, i
registreringssyfte, anmäla alla anläggningar som de har kontroll över
och som på något sätt framställer, transporterar, hanterar, bearbetar,
lagrar, släpper ut på marknaden, distribuerar, använder eller
bortskaffar animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter. Anläggningar där det bedrivs viss i förordningen angiven
verksamhet ska godkännas av den behöriga myndigheten (artikel
24). Varje medlemsstat är skyldig att upprätta en förteckning över
de anläggningar och driftansvariga som har godkänts och registrerats
i enlighet med förordningen på medlemsstatens territorium (artikel
47). Med anläggning avses här varje plats där det utförs någon
verksamhet som inbegriper hantering av animaliska biprodukter
eller därav framställda produkter, med undantag för fiskefartyg
(artikel 3.13).
I dag gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen att den
behöriga myndigheten ska upprätthålla en aktuell förteckning över
de foderföretagare som har registrerats samt över de anläggningar
som har registrerats eller godkänts. Bestämmelser om förteckning
över aktörer finns även i den nya kontrollförordningen. Enligt artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen ska sålunda de behöriga
myndigheterna, utan att det påverkar bestämmelser om befintliga
förteckningar eller register, upprätta en förteckning över aktörer och
hålla den uppdaterad. Redan befintliga förteckningar får användas
för detta ändamål. Kommissionen ska anta delegerade akter för att
fastställa vilka kategorier av aktörer som ska undantas från kravet på
förteckning (artikel 10.3). De aktörer som inte undantas från kravet
är skyldiga att lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna vid
tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna ska i detta syfte lämna
uppgifter om åtminstone namn och juridisk form, vilken specifik
verksamhet som de utför, inbegripet verksamhet som utförs genom
distanskommunikation och uppgift om vilka platser som de
kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt artikel 15
gäller också offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som
genomförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
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Begreppet aktör definieras i artikel 3.29 i den nya kontrollförordningen som varje fysisk eller juridisk person som har en eller
flera av de skyldigheter som fastställs i de bestämmelser som avses i
artikel 1.2. De aktörer som omfattas av kraven på förteckning och
registrering på foderområdet är foderföretag och på området animaliska biprodukter den som befattar sig med sådana produkter.
En effektiv kontroll kräver att myndigheterna har tillgång till
uppgifter om olika typer av kontrollobjekt. Uppgifterna om aktörer
behövs i första hand för att underlätta kontrollmyndigheternas
planering av den regelbundna kontrollen. Bestämmelserna i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 183/2005, artikel 23 i förordning (EG)
nr 1069/2009 och artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen om
skyldighet att lämna uppgifter gäller visserligen direkt för foderföretagarna och den som befattar sig med animaliska biprodukter
och därav framställda produkter. Kontrollmyndigheterna kan dock
ha behov av mer detaljerade uppgifter om anläggningar som inte
ryms inom skyldigheten i artikel 15.5. Uppräkningen i artikel 15.5
om vilka uppgifter som ska lämnas är inte uttömmande. Av artikeln
framgår inte heller när eller på vilket sätt som uppgifterna ska lämnas. Det behövs därför ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
skyldighet för foderföretagare och den som befattar sig med animaliska biprodukter och därav framställda produkter att lämna sådana
uppgifter till en kontrollmyndighet samt till organ med delegerade
uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter.
Myndigheternas registrering av anläggningar är att anse som annan offentlig verksamhet. Föreskrifter om detta kan meddelas med
stöd av det nya bemyndigande om annan offentlig verksamhet som
föreslås i avsnitt 10.5.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

10.7

Föreskrifter om krav på egenkontroll

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
utöva egenkontroll ska utvidgas till att gälla var och en som
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befattar sig med animaliska biprodukter och därav framställda
produkter.

Skälen för förslaget
I 20 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för en foderföretagare eller för annan företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten.
Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1069/2009 ska driftansvariga i sina anläggningar inrätta, tillämpa och upprätthålla egenkontroller för att övervaka efterlevnaden av denna förordning. Med
anläggning avses i förordningen varje plats där det utförs någon
verksamhet som inbegriper hantering av animaliska biprodukter
eller därav framställda produkter, med undantag för fiskefartyg
(artikel 3.13). Med driftansvariga avses de fysiska eller juridiska
personer som har faktisk kontroll över en animalisk biprodukt eller
därav framställd produkt, däribland transportörer, handlare och
användare (artikel 3.11). Med användare avses de fysiska eller juridiska personer som använder animaliska biprodukter och därav
framställda produkter för särskilda utfodringsändamål, för forskning eller andra angivna ändamål (artikel 3.12). Driftansvariga kan
således vara såväl företag som privatpersoner som befattar sig med
animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, som t.ex.
djurägare som använder sådana produkter till utfordring.
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om egenkontroll bör därför
utvidgas till att gälla inte enbart för företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter utan även envar som befattar sig med sådana
produkter eller därav framställda produkter.

10.8

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan, Europeiska kommissionen
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samt de inspektörer och experter som utsetts av kommissionen
att få upplysningar, ta del av handlingar och att få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till
verksamheten och där göra undersökningar och ta prover, bör
finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
vid utförande av annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet, ett kontrollorgan och Europeiska
kommissionen samt de inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen, i den utsträckning det behövs för kontrollen, rätt att
på begäran få upplysningar och ta del av handlingar samt få tillträde
till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till
verksamheten och där göra undersökningar och ta prover (21 § lagen
om foder och animaliska biprodukter).
Denna bestämmelse kan jämföras med artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen. Enligt denna ska aktörerna, där behöriga
myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt
för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de behöriga myndigheternas personal, tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas
kontroll och deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt
dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet
enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet genomförs av bl.a. organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som delegerats vissa uppgifter i
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i lagen om foder och
animaliska biprodukter sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av foder och animaliska biprodukter i den nya
kontrollförordningen (se avsnitt 8.2). Artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen bedöms vidare vara direkt tillämplig i medlemsstaterna – även när uppgiften att utföra offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet har delegerats till enskilda. Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller emellertid
21 § lagen om foder och animaliska biprodukter en motsvarande rätt
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för
kontrollmyndigheterna,
kontrollorganen,
Europeiska
kommissionen samt de inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen. För att undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen är det därför som lämpligt att låta bestämmelsen i lagen om
foder och animaliska biprodukter om rätten till upplysningar och
tillträde vara kvar som ett komplement till bestämmelsen i den nya
kontrollförordningen. Denna rätt bör, på motsvarande sätt som
föreskrivs
om
aktörernas
skyldigheter
i
den
nya
kontrollförordningen, även gälla vid genomförande av annan
offentlig verksamhet.

10.9

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I lagen om foder och animaliska biprodukter ska det
framgå att bestämmelser om skyldighet för den som är föremål
för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna
den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska
kunna utföras, finns i artikel 15.2 och 15.6 i den nya
kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar regleringen i 22 § lagen om
foder och animaliska biprodukter, där det framgår att den som är
föremål för offentlig kontroll ska tillhandahålla den hjälp som
behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i lagen om foder och
animaliska biprodukter sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av foder och animaliska biprodukter i den nya
kontrollförordningen (se avsnitt 6.2). Artikel 15.2 och 15.6 i den nya
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kontrollförordningen är vidare utformad så att aktörerna träffas av
denna skyldighet direkt. Eftersom bestämmelsen är direkt tillämplig
och dess innehåll motsvarar vad som för närvarande regleras i 22 §
lagen om foder och animaliska biprodukter, kan den nationella
bestämmelsen upphävas och istället ersättas med en bestämmelse
som upplyser om den EU-rättsliga regleringen. Då hänvisningen till
den nya kontrollförordningen är av upplysande karaktär är det för
att undvika osäkerhet ändamålsenligt att den görs dynamisk, dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

10.10 Finansiering
Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för annan
offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid
bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas
åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock
medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.
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I dag finansieras kontrollmyndigheternas ordinarie offentliga
kontroll genom en årlig avgift som de foderföretagare och företagare
som befattar sig med animaliska biprodukter, vilkas verksamhet är
föremål för kontroll, betalar. Kontrollen av foderföretag i
primärproduktionen av foder finansieras dock genom allmänna
medel. Utöver de årliga avgifterna tas särskilda avgifter ut för registrering och godkännanden av olika slag samt för viss provtagning
och undersökning. Avgifter tas även ut för kontroll vid gränskontrollstationer samt för så kallad extra offentlig kontroll.
I 28 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för offentlig kontroll samt i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen. De ärenden som omnämns i förarbetena är
ärenden som rör frågor som omfattas av bemyndigandena i
nuvarande 9–11 §§ lagen om foder och animaliska biprodukter samt
ärenden om godkännande och registrering (prop. 2005/06:128
s. 72 f). Förutom godkännande och registrering är det alltså ärenden
om villkor för eller förbud mot bl.a. införsel, användning av samt
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder respektive
animaliska biprodukter eller därav framställda produkter (9 och
11 §§) samt ärenden om villkor för laboratorier för foderanalyser
och metoder för sådana analyser (10 §).
Bemyndigandet i 28 § lagen om foder och animaliska biprodukter
innefattar även en rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att ta ut avgift. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av
kontrollorgan. Kommunerna vägleds i sin avgiftssättning genom
allmänna råd eller en vägledning som tas fram av Jordbruksverket.
De ärenden som omnämns i förarbetena, t.ex. godkännande och
registrering, utgör annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Uttrycket annan offentlig verksamhet omfattar
även andra åtgärder, t.ex. kontrollmyndigheternas korrigerande
åtgärder vid bristande efterlevnad. Mot bakgrund av bestämmelserna
i den nya kontrollförordningen bör det finnas en möjlighet att
finansiera även övrig annan offentlig verksamhet med avgifter. Det
kan också finnas behov av detaljerade bestämmelser när det gäller
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skyldighet att betala avgift för sådan verksamhet. Bemyndigandet i
28 § lagen om foder och animaliska biprodukter bör därför ändras på
så sätt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
även får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för
annan offentlig verksamhet. Vidare bör regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer ha möjlighet att, på samma sätt
som när det gäller kommuner, meddela föreskrifter om skyldighet
för organ med delegerade uppgifter och för fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter att ta ut en avgift för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet.

10.11 Tystnadsplikt
Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om
foder och animaliska biprodukter med innebörden att de som
utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte
obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom
om under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
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Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i lagen om foder och animaliska biprodukter. Bestämmelsen bör
ange att de som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått
kännedom om under utförandet av sina uppgifter. I det allmännas
verksamhet ska istället offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

10.12 Anonyma inköp
Förslag: En kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att
skydda människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön, under en
annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa
produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
Skälen för förslaget
Handel med tjänster och produkter via internet och annan distanskommunikation ökar för varje år. Det gäller även handel med foder
och animaliska biprodukter. Bestämmelserna i den nya kontrollförordningen omfattar denna typ av handel. Exempelvis är aktörerna
skyldiga att lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna om bl.a.
vilken specifik verksamhet de utför, inbegripet verksamhet som
utförs genom distanskommunikation (artikel 15.5 b).
Av artikel 36 i den nya kontrollförordningen framgår att prover
som de behöriga myndigheterna beställt av aktörer utan att identifiera sig får användas för offentlig kontroll. Som redovisas i avsnitt
6.7 förutsätter tillämpningen av bestämmelsen i artikel 36 att de
behöriga myndigheterna ska kunna beställa varor via internet och
annan distanskommunikation utan att identifiera sig. I avsnittet görs
bedömningen att det för att undvika osäkerhet vid tillämpningen,
och då det rör sig om dold myndighetsutövning, är nödvändigt att
komplettera bestämmelsen i artikel 36 med särskilda bestämmelser
som uttryckligen ger myndigheten rätt att göra anonyma inköp i de
lagar där det finns ett behov av en sådan reglering. När det gäller
foderområdet och animaliska biprodukter är kontrollobjekten bl.a.
näringsidkare som säljer foder eller foderprodukter. Bedömningen
är att det finns ett behov av att möjliggöra anonyma inköp i
kontrollsyfte. Detta då produkter som inte uppfyller gällande krav
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kan vara förenade med risker av varierande grad. Det är t.ex. viktigt
att de foderprodukter som släpps ut på marknaden är säkra för djur
att förtära och inte bidrar till smittspridning. Det är därför angeläget
att de produkter som myndigheterna får för offentlig kontroll från
aktörerna faktiskt är de produkter som säljs i handeln. Möjligheten
till anonyma inköp kan således motiveras av ett angeläget ändamål.
Ändamålet kan också antas bli effektivt uppfyllt genom åtgärden och
åtgärden måste bedömas som proportionerlig med hänsyn till det
angelägna ändamålet. Det bör därför i lagen föras in en ny
bestämmelse som ger kontrollmyndigheterna rätt att under annan
identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa in produkter
i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
Utgångspunkten i svensk rätt är, som nämnts i avsnitt 6.7, att
myndighet ska utövas öppet. Avsteg från den principen får inte vara
mer långtgående än vad syftet med åtgärden kräver. Mot den
bakgrunden finns det anledning att begränsa tillämpningsområdet
för bestämmelserna om anonyma inköp. De aktuella regelverkens
skyddsintressen är ytterst människors och djurs liv och hälsa och
miljön. Det bör därför komma till uttryck i bestämmelserna att
anonyma inköp endast är tillåtna om det är nödvändigt för att skydda
dessa intressen.
I avsnitt 6.7 görs bedömningen att organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter inte bör
kunna göra anonyma inköp.

10.13 Rapporteringssystem för överträdelser
Förslag: Kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.8 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
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av förordningen, s.k. visselblåsning. Dessa mekanismer ska omfatta
bl.a. förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och
uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
I fråga om statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha
ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya
kontrollförordningen regleras på förordningsnivå. Bedömningen är
att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och
hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast
införs på förordningsnivå. På området foder och animaliska biprodukter är dock även kommuner utsedda som kontrollmyndigheter.
Det behövs därför en bestämmelse i lagen om foder och animaliska
biprodukter om att kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla ett
ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen. Även ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om sådana system bör av denna
anledning finnas med i lagen. Om det system som används innebär
en behandling av personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning och dataskyddslagen, måste systemet uppfylla och användas
i enlighet med de krav som följer av dessa regelverk.

10.14 Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer
Förslag: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut
som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
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Skälen för förslaget
Enligt 32 § första stycket lagen om foder och animaliska biprodukter
får beslut av Jordbruksverket eller av annan statlig
förvaltningsmyndighet enligt lagen, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även beslut meddelade av organ
med delegerade uppgifter eller av fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om foder och
animaliska biprodukter.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om foder och
animaliska biprodukter.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i lagen om foder och animaliska
biprodukter.
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10.15 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation,
dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut,
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande samt
vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ eller fysiska
personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår av avsnitt
6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande bestämmelser vara
tillämpliga när organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer
som har delegerats vissa uppgifter utför offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet. Det gäller förvaltningslagens bestämmelser
om legalitet, objektivitet och proportionalitet (5 §), partsinsyn (10
§), jäv (16–18 §§), utredningsansvar (23 §), när man får lämna
uppgifter muntligt (24 §), kommunikation (25 §), dokumentation av
uppgifter (27 §), dokumentation av beslut (31 §), motivering av
beslut (32 §), underrättelse om innehållet i beslut och hur ett
överklagande går till (33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande
(36 §) samt vem som får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse
om detta bör därför föras in i lagen om foder och animaliska
biprodukter.
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11.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet och organ med delegerade uppgifter ska i lagen
betyda samma sak som i den nya kontrollförordningen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som delegerats vissa uppgifter”.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i lagen om
provtagning på djur, m.m., härefter provtagningslagen, för att
beteckna myndigheternas kontroll enligt lagen och EU-regelverket.
Lagen innehåller inte någon hänvisning till den definition som finns
i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket
annan offentlig verksamhet. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för
innebörden av de båda uttrycken. I det avsnittet görs vidare
bedömningen att även uttrycket annan offentlig verksamhet bör
användas i de lagar som berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a.
i provtagningslagen.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
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unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Motsvarande begränsning till unionslagstiftningen finns
när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Till skillnad från t.ex. livsmedelslagen innehåller provtagningslagen inte någon nationell reglering som faller utanför den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet när de används i lagen. Av de nya definitionerna bör det
framgå att uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i lagen har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. För att undvika osäkerhet är det av stor vikt att
terminologin som används i den nationella regleringen följer den
begreppsutveckling som sker inom unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de uttryck som används i den nya
kontrollförordningen görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den
utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i
12, 13 och 20 §§ provtagningslagen, bör därför för att stämma
överens med bestämmelserna i den nya kontrollförordningen
ersättas med detta uttryck.
I provtagningslagen bör det även läggas till att uttrycket organ
med delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor vikt att den
terminologi som används följer begreppsutvecklingen i unionen. Av
den anledningen bör hänvisningen till den nya kontrollförordningen
även i detta avseende göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
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Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Om inte något annat följer av lagen
kontrollmyndigheterna även annan offentlig verksamhet.

utför

Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 10 § provtagningslagen. I paragrafen föreskrivs således att det är Jordbruksverket och andra statliga
myndigheter som utövar offentlig kontroll. Regeringen får vidare
meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll. Den
närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i förordningen om provtagning på djur, m.m.
Det bör på motsvarande sätt framgå av provtagningslagen att det
är kontrollmyndigheterna som utför annan offentlig verksamhet. En
bestämmelse om detta bör därför tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många olika uppgifter, alltifrån sådant som i dag ingår i
det som i lagen benämns som ”övriga åligganden”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas i föreskrifter som
regeringen meddelar.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. Bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade version-
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en av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

11.3

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas, ska kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet, som
inte omfattas av befintliga bemyndiganden i lagen, ska bedrivas.
Skälen för förslaget
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs även uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller
kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl.a. införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till
lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 regleras hur den offentliga kontrollen ska bedrivas. Där
framgår att de behöriga myndigheterna regelbundet och med lämplig
frekvens ska utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer.
Kontrollen ska bl.a. beakta identifierade risker som är förbundna
med djur och varor, aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll
och tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som
huvudregel genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så
långt det är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den
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administrativa bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna.
Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande
kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och
genomförandeakter.
I 12 § provtagningslagen finns ett bemyndigande för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Regeringen har i 16 §
provtagningsförordningen bemyndigat Jordbruksverket att meddela
föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Bedömningen är
att det även i fortsättningen finns behov av detaljerade bestämmelser
om kontrollen. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter av detta slag bör
därför vara kvar.
Utöver bemyndigandet om offentlig kontroll finns flera andra
bemyndiganden i provtagningslagen. För att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller
undersökning enligt lagen (3 § andra stycket). Vidare får regeringen
eller den som regeringen bestämmer enligt 7 och 8 §§ meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet beslut om ett antal olika
åtgärder för att förebygga eller hindra spridning av smittsamma
sjukdomar eller för att se till djur eller produkter av djur som inte är
säkra som livsmedel hanteras på ett lämpligt sätt. Flera av de
befintliga bemyndigandena i provtagningslagen får anses omfatta
sådan verksamhet som benämns annan offentlig verksamhet i den
nya kontrollförordningen. Det kan dock inte uteslutas att det kan
uppkomma behov av att meddela närmare föreskrifter även när det
gäller annan offentlig verksamhet som inte faller in under de
befintliga bemyndigandena i provtagningslagen. Bedömningen är
därför att bemyndigandet i 12 § provtagningslagen bör kompletteras
med en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter för sådan annan offentlig
verksamhet som inte omfattas av övriga bemyndiganden i
provtagningslagen.
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Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Bedömning: Det behövs inte något ytterligare bemyndigande
som ger regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer rätt att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet
för djurhållare i lagen om provtagning på djur, m.m.
Skälen för bedömningen
I artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen finns krav på, utan att
det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register,
att de behöriga myndigheterna ska upprätta en förteckning över
aktörer och hålla denna uppdaterad. Kommissionen ska anta
delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som ska
undantas från förteckningen (artikel 10.3). De aktörer som inte
undantas är enligt artikel 15.5 skyldiga att lämna uppgifter till de
behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna
ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och juridisk
form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
om vilka platser som de kontrollerar. Aktörernas skyldighet enligt
artikel 15.5 gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
I 6 § provtagningslagen finns ett bemyndigande för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad den som håller djur ska iaktta i fråga om skyldighet
att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteckningar
om verksamheten. Detta bemyndigande bedöms vara ett tillräckligt
komplement till uppgiftsskyldigheten enligt artikel 15.5 i den nya
kontrollförordningen. Något särskilt bemyndigande om uppgiftsskyldighet behövs därför inte i provtagningslagen.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.
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Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätt för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan, EU:s institutioner samt
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna att få
upplysningar, ta del av handlingar och att få tillträde till områden,
anläggningar och byggnader, lokaler och andra utrymmen där
djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt
förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta
prover, bör finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Rätten ska även gälla under
utförande av annan offentlig verksamhet.
Det förtydligas att de EU-institutioner som tillträdesrätten
gäller för är Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Deras rätt till upplysningar och tillträde gäller i den
utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer de
EU-bestämmelser som lagen kompletterar och för kontroll av att
bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU)
nr 652/2014 följs.
Bestämmelsen om rätt till tillträde och upplysningar ska inte
tillämpas när kontroller och inspektioner på plats utförs enligt
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 eller lagen om kontroller
och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen rätt att i den utsträckning det behövs för
kontrollen på begäran få upplysningar och ta del av handlingar samt
få tillträde till områden, anläggningar och byggnader, lokaler och
andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller
material i övrigt förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover. Denna rätt gäller också för den som vidtar
åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
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eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna
(13 § provtagningslagen).
När det gäller ”den som vidtar åtgärder” framgår det av förarbetena till lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. (gamla
provtagningslagen) att det som åsyftas är förebyggande åtgärder för
att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar samt bekämpningsåtgärder (se prop. 1994/95:175 s. 14 och prop.
1998/99:88 s. 44). Dessa åtgärder ingår i uttrycket annan offentlig
verksamhet enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen i 13 § provtagningslagen om rätt till upplysningar
och tillträde kan jämföras med artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Enligt denna artikel ska aktörerna, där behöriga myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för
att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge
de behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas kontroll och
deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt dokument och
annan relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i provtagningslagen
sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av
djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen. Artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna – även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till
enskilda. Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna
innehåller emellertid 13 § provtagningslagen en motsvarande rätt för
kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. För att undvika
eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som
lämpligt att låta bestämmelsen i provtagningslagen om rätten till
upplysningar och tillträde vara kvar som ett komplement till
bestämmelsen i den nya kontrollförordningen.
Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell veterinär är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har
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utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförordningen). Det kan inte uteslutas att även privatpraktiserande veterinärer anlitas för att utföra viss offentlig kontroll eller offentlig annan
verksamhet. Bestämmelsen om rätt till upplysningar m.m. bör därför
även omfatta dessa veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde
bör således, på motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas
skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla för sådana
veterinärer som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella
veterinärer. Officiella veterinärer som är anställda på
kontrollmyndigheten omfattas däremot av kontrollmyndighetens
tillträdesrätt.
Rätten bör vidare, på motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet, vilket alltså omfattar bl.a.
bekämpningsåtgärder mot djursjukdomar. För att uppnå enhetlighet
med den nya kontrollförordningen och för att underlätta
tillämpningen är bedömningen att uttrycket ”den som utför annan
offentlig verksamhet” bör användas istället för uttrycket ”den som
vidtar åtgärder”.
Av 14 § 1 provtagningslagen följer att bestämmelsen om rätt till
upplysningar och tillträde även gäller för EU:s institutioner och för
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om Europeiska kommissionens kontroll i medlemsstaterna (artiklarna 116–
119). Kommissionens experter ska utföra kontroller i varje medlemsstat för att bl.a. kontrollera tillämpningen av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och de bestämmelser som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen. Dessa kontroller ska organiseras i samarbete
med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och utföras
regelbundet. De får även omfatta kontroller på plats (artikel 116).
Medlemsstaterna ska ge nödvändigt stöd för att säkerställa att
kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av
lokaler, till djur och varor samt tillgång till information och
datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter (artikel 119). Kommissionen får även, i samarbete med den
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berörda medlemsstaten, sända en grupp inspektörer för offentlig
kontroll på plats i medlemsstaten (artikel 108.2).
Eftersom det är kommissionen och dess inspektörer och experter
som ska utföra kontroll i medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen kan rätten till upplysningar och tillträde preciseras
att gälla för dem. Även experter från medlemsstaterna får dock bistå
kommissionens experter och dessa ska då när de åtföljer
kommissionens experter ges samma rätt till tillträde som dem
(artikel 116.4). Det får förutsättas att nationella experter som åtföljer kommissionen vid kontroll har utsetts av kommissionen. De
nationella experterna omfattas alltså i detta sammanhang av uttrycket ”experter som har utsetts av kommissionen”. I kommissionen ingår också Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
som har att utföra kontroll och inspektioner av åtgärder som
medfinansieras av unionens budget.
Vissa åtgärder som utförs i Sverige kan enligt provtagningsförordningen medfinansieras av unionens budget enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014
om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG,
2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG)
nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009,
och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och
2009/470/EG. Sverige kan därför komma att granskas av Europeiska
revisionsrätten. Revisionsrätten och inspektörer och experter som
utsetts av revisionsrätten bör således ha samma befogenheter som
kommissionen att få tillgång till de platser och uppgifter som behövs
för granskningen av unionens finanser. Rätten för kommissionen,
revisionsrätten och för de inspektörer och experter som har utsetts
av dessa institutioner bör också gälla i den utsträckning det behövs
för kontroll av att reglerna i förordning (EU) nr 652/2014 följs.
Olaf har under vissa förutsättningar rätt till tillträde och upplysningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU,
Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning
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(EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999.
I lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning finns bestämmelser om
rätt för behöriga myndigheter till tillträde och upplysningar när Olaf
utför kontroller och inspektioner enligt förordning (EU, Euratom)
nr 883/2013. Bestämmelserna i provtagningslagen om rätt till
tillträde och upplysningar bör inte tillämpas när kontroller och
inspektioner på plats genomförs enligt förordning (EU, Euratom)
nr 883/2013 eller lagen om kontroller och inspektioner på plats av
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Bestämmelsen bör
utformas enligt lagrådets yttrande i proposition 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

11.6

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I provtagningslagen ska det framgå att bestämmelser om
skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i
artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 15 §
provtagningslagen, där det framgår att den som är föremål för
offentlig kontroll eller andra åtgärder enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EUbestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
329

Ändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.

Ds 2018:41

meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska tillhandahålla den
hjälp som behövs för att kontrollen eller åtgärderna ska kunna
genomföras.
Som det har redogjorts för närmare under avsnitt 11.5 anses uttrycket ”åtgärder enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna” ingå i uttrycket annan offentlig verksamhet.
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i provtagningslagen
sammanfaller med räckvidden för bestämmelserna om kontroll av
djurhälsokrav i den nya kontrollförordningen (se avsnitt 6.2). Artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är vidare utformad
så att aktörerna träffas av denna skyldighet direkt. Eftersom
bestämmelsen är direkt tillämplig och dess innehåll motsvarar vad
som för närvarande regleras i 15 § provtagningslagen, kan den
nationella bestämmelsen upphävas och istället ersättas med en
bestämmelse som upplyser om den EU-rättsliga regleringen. Då
hänvisningen till den nya kontrollförordningen är av upplysande
karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt att den görs
dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande
lydelsen.

11.7

Finansiering

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om skyldighet att betala
en avgift för annan offentlig verksamhet i stället för som i dag för
provtagning, undersökning, märkning, godkännande och
registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
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att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid
bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas
åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock
medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.
I dag finansieras den ordinarie djurhälsokontrollen enligt provtagningslagen i huvudsak genom allmänna medel. Avgifter tas dock
ut för kontroll av vissa verksamheter, t.ex. TSE-provtagande
anläggningar. Det är anläggningar, utom livsmedelsanläggningar, där
prov enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel
spongiform encefalopati tas ut. Exempel på sådana anläggningar är
bearbetningsanläggningar och förbränningsanläggningar. Avgifter
tas även ut för bl.a. märkning och registrering av vissa djur, som t.ex.
får och getter.
I 20 § första stycket provtagningslagen finns ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig
kontroll (punkten 1) samt för provtagning, undersökning, märkning, godkännande, registrering och utfärdande av identitetshandlingar (punkten 2). Bemyndigandet i första punkten innefattar en
rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut
sådana avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de
avgifter som tas ut av statliga myndigheter, kontrollorgan och sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket provtagningslagen.
Det åligger varje kommun att besluta om avgifternas storlek.
De åtgärder som räknas upp i 20 § första stycket 2 provtagningslagen räknas som annan offentlig verksamhet enligt den nya
kontrollförordningen. Uttrycket annan offentlig verksamhet omfattar dock mer än detta, som t.ex. kontrollmyndigheternas korri-
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gerande åtgärder vid bristande efterlevnad. Mot bakgrund av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen bör det finnas en
möjlighet att finansiera även övrig annan offentlig verksamhet med
avgifter. Bemyndigandet i 20 § första stycket 2 provtagningslagen
bör därför ändras så att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala
avgift för annan offentlig verksamhet.
Som det har redogjorts för i avsnitt 12.2 ska kontrollmyndigheterna utföra även annan offentlig verksamhet. Rätten för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut avgifter bör därför
även omfatta sådan verksamhet.

11.8

Tystnadsplikt

Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i
provtagningslagen med innebörden att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
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därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i provtagningslagen. Bestämmelsen bör ange att de som utför
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen
får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes. I det allmännas verksamhet ska istället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

11.9

Rapporteringssystem för överträdelser

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.8 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
av förordningen, s.k. visselblåsning. Dessa mekanismer ska omfatta
förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och
uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
I fråga om statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha
ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya
kontrollförordningen regleras på förordningsnivå. Bedömningen är
att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och
hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast
införs på förordningsnivå. Enligt provtagningslagen får dock regeringen meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna åt
kommunerna att utöva offentlig kontroll. Det behövs därför en
bestämmelse i lagen om att kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla
ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen. Även ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om sådana system bör av denna
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anledning finnas med i lagen. Om det system som används innebär
en behandling av personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning och dataskyddslagen, måste systemet uppfylla och användas
i enlighet med de krav som följer av dessa regelverk.

11.10 Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer
Förslag: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut
som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt 24 § första stycket lagen om provtagningen på djur, m.m. får
en statlig förvaltningsmyndighets beslut överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol om det har meddelats enligt lagen, enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller enligt andra stycket beslut
som har meddelats av en organisation som enligt föreskrifter får föra
register och utfärda identitetshandlingar eller av en officiell veterinär
som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även beslut meddelade av organ
med delegerade uppgifter eller av fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En
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bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om provtagningen
på djur, m.m.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om provtagningen
på djur, m.m.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i lagen om provtagningen på djur, m.m.

11.11 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet
och
proportionalitet,
partsinsyn,
jäv,
utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt,
kommunikation, dokumentation av uppgifter, dokumentation av
beslut, motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut
och hur ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande
samt vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
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Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i lagen om provtagningen på djur, m.m.
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12

Ändringar i lagen om kontroll av
husdjur, m.m.

12.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet ska i lagen betyda samma sak som i den nya
kontrollförordningen och som i förordningen om djuravel.
Uttrycket organ med delegerade uppgifter ska betyda samma sak
som i den nya kontrollförordningen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i lagen om
kontroll av husdjur, m.m. för att beteckna myndigheternas kontroll
enligt lagen och EU-regelverket. Lagen innehåller inte någon hänvisning till den definition som finns i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket
annan offentlig verksamhet. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för
innebörden av de båda uttrycken. I avsnittet görs vidare bedömningen att även uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i
de lagar som berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i lagen
om kontroll av husdjur, m.m.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
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Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Motsvarande begränsning till unionslagstiftningen
finns när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Till skillnad från t.ex. livsmedelslagen innehåller lagen om kontroll av husdjur, m.m. inte någon rent nationell reglering som faller
utanför den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.
Däremot innehåller lagen bestämmelser som kompletterar en annan
EU-förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska
villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga
avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om
ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv
89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter
med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).
Förordningen om djuravel omfattas inte av kontrollförordningens
tillämpningsområde och innehåller också bestämmelser om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet. Offentlig kontroll
definieras enligt artikel 2.18 i förordningen om djuravel som varje
form av kontroll som behöriga myndigheter utför i syfte att
kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i förordningen om
djuravel. Men annan offentlig verksamhet avses enligt artikel 2.19 all
annan verksamhet än offentlig kontroll som behöriga myndigheter
utför i enlighet med förordningen i syfte att säkerställa att
bestämmelserna i förordningen tillämpas. Förordningen om djuravel
ska tillämpas från och med den 1 november 2018.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen om kontroll av
husdjur, m.m. klargöras vad som avses med uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet när de används i lagen. Av
de nya definitionerna bör det framgå att uttrycken avser offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet både enligt den nya
kontrollförordningen och enligt förordningen om djuravel. För att
undvika osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som används i
den nationella regleringen följer den begreppsutveckling som sker
inom unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de
uttryck som används i den nya kontrollförordningen och
förordningen om djuravel görs dynamisk, dvs. avser förordningarna
i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
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Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den
utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i
10 § lagen om kontroll av husdjur, m.m., bör alltså för att stämma
överens med bestämmelserna i den nya kontrollförordningen
ersättas med detta uttryck.
I lagen bör det även läggas till att uttrycket organ med delegerade
uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
Som nämnts ovan är det av stor vikt att den terminologi som används
följer begreppsutvecklingen i unionen. Av den anledningen bör
hänvisningen till den nya kontrollförordningen även i detta avseende
göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den vid varje tidpunkt
gällande lydelsen.

12.2

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna utför även annan offentlig
verksamhet.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har ansvaret för den offentliga kontrollen
framgår av 8 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. I paragrafen
föreskrivs således att det är Jordbruksverket och länsstyrelserna som
utövar offentlig kontroll. Den närmare ansvarsfördelningen mellan
myndigheterna regleras i förordningen om kontroll av husdjur, m.m.
På motsvarande sätt bör det av lagen om kontroll av husdjur,
m.m. framgå att det är kontrollmyndigheterna som utför annan
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offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör därför tas in i
lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många olika uppgifter, alltifrån sådant som i dag ingår i
det som i lagen benämns som ”övriga åligganden”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas av regeringen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. Medlemsstaterna ska
bl.a. enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

12.3

Föreskrifter om offentlig kontroll, annan offentlig
verksamhet samt om skyldighet för enskilda organ
och fysiska personer att lämna information

Förslag: Det införs en ny bestämmelse i lagen om kontroll av
husdjur, m.m. med bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska
bedrivas samt om skyldighet för ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
att lämna information till Jordbruksverket.
Skälen för förslaget
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
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kontrollförordningen införs också uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller
kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl.a. införa rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till
lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den
offentliga kontrollen ska bedrivas. Av bestämmelsen framgår bl.a. att
de behöriga myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens
ska utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen
ska bl.a. beakta identifierade risker som är förbundna med djur och
varor, aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och
tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som
huvudregel genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så
långt det är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den
administrativa bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna.
Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande
kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och
genomförandeakter.
I 12 § förordningen om kontroll av husdjur, m.m. finns ett bemyndigande för Jordbruksverket att meddela föreskrifter om hur
offentlig kontroll ska bedrivas. Jordbruksverket har med stöd av
bemyndigandet meddelat föreskrifter bl.a. om myndigheternas
kontroll av huvudman som anordnar frivilliga kontrollprogram. Bedömningen är att det även i fortsättningen kan finnas behov av
detaljerade bestämmelser om kontrollen. Det kan även finnas behov
av att meddela föreskrifter om hur sådan verksamhet som i den nya
kontrollförordningen benämns som annan offentlig verksamhet ska
bedrivas.
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När det gäller offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
som utförs av statliga kontrollmyndigheter såsom länsstyrelserna,
som är de operativa kontrollmyndigheterna på detta område, kan
föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas meddelas av regeringen på förordningsnivå. Om
uppgiften att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet har överlämnats till ett organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer behövs dock ett bemyndigande i lag. Det bör
därför införas ett bemyndigande i lagen för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Föreskrifter om skyldighet för enskilda organ och fysiska personer att
lämna information till Jordbruksverket
Om en medlemsstat tilldelar ansvaret för att organisera eller genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett
och samma område till mer än en behörig myndighet ska medlemsstaten enligt artikel 4.1 i den nya kontrollförordningen säkerställa en
effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda
myndigheter samt en enhetlig och verkningsfull offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet inom hela sitt territorium. Den nya
kontrollförordningen ställer också krav på rapportering från medlemsstaterna till kommissionen (se bl.a. artikel 113).
I lagen om kontroll av husdjur, m.m. har Jordbruksverket utsetts
till samordnande kontrollmyndighet (9 §). För att kraven i den nya
kontrollförordningen ska uppnås behöver den samordnande
myndigheten ha tillgång till tillförlitlig och jämförbar information
från de operativa kontrollmyndigheterna. De operativa
myndigheternas uppgiftslämnande utgör således ett viktigt inslag i
kontrollverksamheten och är en förutsättning för att den nya
kontrollförordningens bestämmelser ska kunna verkställas. Detta
gäller även när uppgiften att utföra offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet har delegerats till enskilda organ eller fysiska
personer. Bedömningen är därför att det bör finnas möjlighet för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för de operativa
kontrollmyndigheterna, inbegripet organ med delegerade uppgifter
och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter, att lämna
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information till en samordnande myndighet, vilket i det här fallet är
Jordbruksverket. När det gäller länsstyrelserna kan föreskrifter om
detta ske på förordningsnivå. Föreskrifter om rapporteringsskyldighet för enskilda organ och fysiska personer kräver dock
stöd i lag. Det bör därför införas ett bemyndigande i lagen för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter att
lämna information till Jordbruksverket.

12.4

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Bedömning: Det behövs inte något särskilt bemyndigande om
uppgiftsskyldighet för djurhållare i lagen om kontroll av husdjur,
m.m.
Skälen för bedömningen
I artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen finns det krav på, utan
att det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller
register, att de behöriga myndigheterna ska upprätta en förteckning
över aktörer och hålla denna uppdaterad. Kommissionen ska anta
delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som ska
undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer som
inte undantas från kravet är skyldiga att lämna uppgifter till de
behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna
ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och juridisk
form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
om vilka platser som de kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas
skyldighet enligt artikel 15 gäller också om offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer,
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet (artikel 15.6).
Det finns som redogjorts för närmare i avsnitt 4.4.1 flera
nationella författningar på djurhälsoområdet, vars tillämpningsområde delvis överlappar varandra. Av 9 § första stycket 3 lagen om
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provtagning av djur, m.m. följer att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om registrering
av djurhållare och anläggningar för djur. Provtagningslagen har ett
brett tillämpningsområde som bl.a. omfattar kontroll av smittsamma
djursjukdomar och kontroll av restsubstanser och andra ämnen i
djur och djurprodukter. Bemyndigandet i provtagningslagen
bedöms därför vara ett tillräckligt komplement till uppgiftsskyldigheten enligt artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen
när det gäller djurhälsokrav (se avsnitt 11.4). Något särskilt
bemyndigande behövs därför inte i lagen om kontroll av husdjur,
m.m.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

12.5

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan, EU:s institutioner samt
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna att få
upplysningar, ta del av handlingar och att få tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen och där göra undersökningar och ta
prover, bör finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Rätten ska även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet. Det förtydligas även att
Europeiska kommissionen är den EU-institution som tillträdesrätten gäller för.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen, i den utsträckning det behövs för kontrollen, rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar
samt få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där
göra undersökningar och ta prover (10 § lagen om kontroll av husdjur, m.m.).
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Denna bestämmelse kan jämföras med artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen. Enligt denna artikel ska aktörerna, där behöriga myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet, ge de behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas
kontroll och deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt
dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet
enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Artikel 15.1 bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna –
även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till enskilda.
Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller
10 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. en motsvarande rätt för
kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. För att undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som lämpligt att låta bestämmelsen i lagen om kontroll av husdjur, m.m. om
rätten till upplysningar och tillträde vara kvar som ett komplement
till bestämmelsen i den nya kontrollförordningen. Samma
bedömning görs i förhållande till artikel 46.1 i förordningen om
djuravel, som på ett liknande sätt som artikel 15 reglerar aktörernas
skyldighet att, i den utsträckning det är nödvändigt för utövande av
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, lämna de
behöriga myndigheterna tillträde till utrustning, lokaler, andra
platser, avelsdjur och avelsmaterial samt tillgång till elektroniska
informationshanteringssystem, dokument och andra relevanta
uppgifter.
Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell veterinär är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har
utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförord-
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ningen). Det kan inte uteslutas att även privatpraktiserande veterinärer anlitas för att utföra viss offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet. Bestämmelsen om rätt till upplysningar m.m. bör därför
även omfatta dessa veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde
enligt lagen om kontroll av husdjur, m.m. bör således, på
motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den
nya kontrollförordningen, även gälla för sådana veterinärer som har
förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Officiella veterinärer som är anställda på kontrollmyndigheten
omfattas däremot av kontrollmyndighetens tillträdesrätt. Rätten bör
vidare, på motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas
skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet.
Av 10 § andra stycket följer att bestämmelsen om rätt till upplysningar och tillträde även gäller för EU:s institutioner och för
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
I den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om Europeiska kommissionens kontroll i medlemsstaterna (artiklarna 116–
119). Kommissionens experter ska utföra kontroller i varje medlemsstat för att bl.a. kontrollera tillämpningen av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och de bestämmelser som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen. Dessa kontroller ska organiseras i samarbete
med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och utföras
regelbundet. De får även omfatta kontroller på plats (artikel 116).
Medlemsstaterna ska ge nödvändigt stöd för att säkerställa att
kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av
lokaler, till djur och varor samt tillgång till information och
datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter (artikel 119). Kommissionen får även, i samarbete med den
berörda medlemsstaten, sända en grupp inspektörer för offentlig
kontroll på plats i medlemsstaten (artikel 108.2). Eftersom det är
kommissionen och dess inspektörer och experter som ska utföra
kontroll i medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen kan
rätten till upplysningar och tillträde preciseras att gälla för dem.
Även experter från medlemsstaterna får bistå kommissionens
experter och dessa ska då när de åtföljer kommissionens experter ges
samma rätt till tillträde som dem (artikel 116.4). Det får förutsättas
att nationella experter som åtföljer kommissionen vid kontroll har
utsetts av kommissionen. De nationella experterna får alltså i detta
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sammanhang anses omfattas av uttrycket ”experter som har utsetts
av kommissionen”.
Bestämmelser liknande dem som finns i artikel 116–119 i den nya
kontrollförordningen finns också i artikel 53–55 i förordningen om
djuravel.

12.6

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I lagen om kontroll av husdjur, m.m. ska det framgå att
bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som
behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras,
finns i artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen och i
artikel 46.2 i förordningen om djuravel.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6). En liknande bestämmelse finns också i artikel 46.2 i
förordningen om djuravel.
Bestämmelserna i artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen och
i artikel 46.2 i förordningen om djuravel motsvarar vad som regleras
i 11 § lagen om kontroll av husdjur, m.m., där det framgår att den
som är föremål för offentlig kontroll ska tillhandahålla den hjälp som
behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.
Artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är utformad
så att de i nationell författning utpekade kontrollmyndigheterna,
officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet ska kunna tillämpa bestämmelsen direkt.
Detsamma gäller artikel 46.2 i förordningen om djuravel. Eftersom
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bestämmelserna är direkt tillämplig och eftersom dess innehåll
motsvarar vad som för närvarande regleras i 11 § lagen om kontroll
av husdjur, m.m., kan den nationella bestämmelsen upphävas och
istället ersättas med en bestämmelse som upplyser om den EUrättsliga regleringen. Då hänvisningarna till den nya
kontrollförordningen och förordningen om djuravel är av
upplysande karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt
att de görs dynamiska, dvs. avser förordningarna i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.

12.7

Finansiering

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för annan
offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid
bristande efterlevnad av regelverket ska vidare den ansvariga aktören
bära samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Även när det
gäller annan offentlig verksamhet kan medlemsstaterna dock välja
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finansieringsform. Även i förordningen om djuravel finns en
bestämmelse om att medlemsstaterna ska se till att den finns
tillräckliga finansiella resurser för att säkerställa att de behöriga
myndigheterna har den personal och andra resurser som krävs för
att genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
(artikel 51). Det anges också i artikel 47.4 i förordningen om djuravel
att medlemsstaterna får besluta att de berörda aktörerna ska bära
samtlig eller en del av de kostnader som uppstått för de behöriga
myndigheter när åtgärder enligt artikel 47, dvs. åtgärder vid fall av
bristande efterlevnad av förordningen, måste vidtas.
Kontrollen på djurhälsoområdet och när det gäller djuravel är i
dag till största delen anslagsfinansierad. Enligt såväl den gällande
kontrollförordningen som den nya kontrollförordningen är det
dock obligatoriskt för medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig
kontroll i vissa fall. Detta gäller bl.a. vid extra offentlig kontroll som
utförs vid bristande regelefterlevnad.
I 16 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns ett bemyndigande
för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för offentlig kontroll. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut.
Som nämnts ovan ger den nya kontrollförordningen medlemsstater möjlighet att ta ut avgifter även för att täcka kostnaderna för
annan offentlig verksamhet. Mot bakgrund av de nya bestämmelserna i den nya kontrollförordningen och förordningen om djuravel
bör det finnas en möjlighet att finansiera även annan offentlig
verksamhet med avgifter. Det kan också finnas behov av detaljerade
bestämmelser när det gäller skyldighet att betala avgift för sådan
verksamhet. Bemyndigandet i 16 § lagen om kontroll av husdjur,
m.m. bör därför utvidgas till att omfatta även föreskrifter om skyldighet att betala avgift för även annan offentlig verksamhet.

12.8

Tystnadsplikt

Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om
kontroll av husdjur, m.m. med innebörden att de som utför
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte
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obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom
om under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i lagen om kontroll av husdjur, m.m. Bestämmelsen bör ange att de
som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte
obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes. I det allmännas verksamhet ska
istället offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

12.9

Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer

Förslag: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
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Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut
som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt 20 § första stycket lagen om kontroll av husdjur, m.m. får
Jordbruksverkets beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
om det har meddelats enligt lagen, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen. Enligt andra stycket gäller detsamma beslut
som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet
eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även
beslut meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. En bestämmelse om detta bör därför föras in i
lagen om kontroll av husdjur, m.m.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om kontroll av
husdjur, m.m.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
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innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

12.10 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet
och
proportionalitet,
partsinsyn,
jäv,
utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt,
kommunikation, dokumentation av uppgifter, dokumentation av
beslut, motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut
och hur ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande
samt vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
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(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i lagen om kontroll av husdjur, m.m.
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13

Ändringar i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och
livsmedel

13.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycket offentlig kontroll ska i lagen betyda offentlig
kontroll enligt den nya kontrollförordningen och kontroll i
övrigt av efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet ska betyda offentlig
verksamhet enligt den nya kontrollförordningen och sådan verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Uttrycket organ med delegerade uppgifter ska ha samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Lagen kompletterar, i de delar den innehåller bestämmelser som rör
skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, den
gällande kontrollförordningen (2 §). Hänvisningen till den gällande
kontrollförordningen bör därför bytas mot en hänvisning till den
nya kontrollförordningen. Då hänvisningen till förordningen är av
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upplysande karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt
att denna görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Kontroll enligt lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel bedrivs i två olika former, dels
innan en jordbruksprodukt eller ett livsmedel släpps ut på marknaden och som avser kontroll av att produktspecifikationen följs,
dels offentlig kontroll enligt den gällande kontrollförordningen
(prop. 2009/10:22 s. 23). Dessa två typer av kontroll får båda anses
vara sådan offentlig kontroll som ska utföras enligt den nya kontrollförordningen (artikel 1.2 j).
I den nya kontrollförordningen tydliggörs det att vissa artiklar i
förordningen även gäller för sådan offentlig verksamhet som inte är
offentlig kontroll. Innebörden av de båda uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet redogörs för närmare i
avsnitt 6.3. I avsnittet görs bedömningen att såväl uttrycket offentlig
kontroll som annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som
berörs av den nya kontrollförordningen. Det saknas anledning att
göra en annan bedömning när det gäller lagen om kontroll av
skuddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns
när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Kontrollbestämmelserna avseende skyddade beteckningar i den
nya kontrollförordningen ska som huvudregel inte tillämpas för att
säkerställa efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, där det finns bestämmelser om skyddade beteckningar bl.a. inom vinsektorn (artikel 1.4 a i den nya kontrollförordningen). Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel är emellertid tillämplig på även
sådana vinprodukter. Kontroll som utförs av dessa vinprodukter är i
strikt bemärkelse inte offentlig kontroll i den nya kontrollförordningens mening. Det finns däremot både praktiska och lagtekniska
fördelar att på det sätt som görs idag använda samma uttryck för all
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kontroll som bedrivs enlig lagen. Detta gäller även uttrycket annan
offentlig verksamhet.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när de används i lagen. Det bör således i en ny bestämmelse anges
att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i lagen har
samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. För att undvika osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som används i den
nationella regleringen följer den begreppsutveckling som sker inom
unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de
uttryck som används i den nya kontrollförordningen görs dynamisk,
dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med ”ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i 5,
10, 11 och 18 §§ i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel, bör alltså, med bestämmelserna i
den nya kontrollförordningen, ersättas med detta uttryck.
Av lagen bör det även framgå att uttrycket organ med delegerade
uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
Som nämnts ovan är det av stor vikt att terminologin som används i
den nationella regleringen följer den begreppsutveckling som sker
inom unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen görs
dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande
lydelsen.

13.2

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig
verksamhet.
Skälen för förslaget
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Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 4 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. I paragrafen föreskrivs
att Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska utöva
kontroll av att regelverket följs på detta område. Den närmare
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i förordningen
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel.
På motsvarande sätt bör det av lagen framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan offentlig verksamhet. En bestämmelse om
detta bör tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av avsnitt 6.3, många varierande uppgifter, alltifrån sådant som idag ingår
i det som i lagen benämns ”övriga skyldigheter”, till utseende av officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som
gäller för den offentliga kontrollen bestämmas av regeringen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av
kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.
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Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet till enskilda
organ och fysiska personer

Förslag: Det tydliggörs att bestämmelsen om att regeringen eller
Livsmedelsverket får överlämna till ett kontrollorgan att utöva
kontroll ska tillämpas utöver vad som följer av de EUbestämmelser som kompletteras av lagen. Även annan offentlig
verksamhet ska kunna överlämnas.
I fråga om åtgärder vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket får ett överlämnande endast innefatta en rätt att besluta att vissa av aktörens
verksamheter blir föremål för systematisk eller ökad offentlig
kontroll, att aktören ökar egenkontrollernas frekvens eller att
märkningen ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna, lagen och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Skälen för förslaget
Enligt den nuvarande regleringen får regeringen eller
Livsmedelsverket överlämna till ett sådant kontrollorgan som avses
i artikel 2 andra stycket 5 i den gällande kontrollförordningen att
utöva kontroll enligt 5 § lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. I avsnitt 6.4 görs
bedömningen att delegering till organ och fysiska personer kan ske
direkt med stöd av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen.
Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel är emellertid tillämplig på vissa vinprodukter som inte
omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.
Detta genom att lagen innehåller kompletterande bestämmelser till
förordning (EG) nr 1308/2013, där det finns bestämmelser om
skyddade beteckningar bl.a. inom vinsektorn. Den nya
kontrollförordningen ska som huvudregel inte tillämpas för att
säkerställa efterlevnaden av denna EU-förordning (artikel 1.4 a i den
nya kontrollförordningen).
Eftersom bestämmelserna i den nya kontrollförordningen inte är
tillämpliga på nämnda vinprodukter är det inte möjligt att delegera
uppgifter i offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ifråga
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om vinprodukterna med stöd av den nya kontrollförordningen.
Bedömningen är att möjligheten till delegering av offentlig kontroll
bör finnas kvar även inom vinsektorn. Bestämmelsen i lagen om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel om att regeringen eller Livsmedelsverket får överlämna
kontroll bör därför finnas kvar som ett komplement till
bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. För att undvika en
dubbelreglering med EU-rätten bör det tydliggöras att
bestämmelsen ska tillämpas utöver vad som följer av de EUbestämmelser som lagen kompletterar. På samma sätt som föreskrivs
i den nya kontrollförordningen bör det även finnas möjlighet att
överlämna annan offentlig verksamhet.
När det gäller hur omfattande befogenheten att delegera
uppgifter ska vara kan konstateras att utgångspunkten enligt den nya
kontrollförordningen är att beslut om åtgärder vid bristande
efterlevnad inte får lämnas över till enskilda organ och fysiska
personer (artiklarna 31.3 samt 138.1b, 138.2 och 138.3). I fråga om
skyddade beteckningar finns dock ett undantag från denna
begränsning. På det området får nämligen behöriga myndigheter,
som har delegerat möjligheten att besluta om rätten att använda en
produkts registrerade namn, även delegera möjligheten att besluta
om vissa angivna åtgärder (artikel 26). Dessa åtgärder är: beordrande
av att vissa av aktörens verksamheter blir föremål för systematisk
eller ökad offentlig kontroll, beordrande av att aktören ökar
egenkontrollernas frekvens samt beordrande av att märkningen
ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna och de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j.
För att uppnå enhetlighet på området bör det anges även i lagen
om skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att
ett överlämnande, när det gäller åtgärder vid bristande efterlevnad
eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket, endast
får innefatta en rätt att besluta att vissa av aktörens verksamheter blir
föremål för systematisk eller ökad offentlig kontroll, besluta att
aktören ökar egenkontrollernas frekvens eller besluta att
märkningen ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna, lagen och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
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Förelägganden riktade till kommuner

Förslag: Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av
dess uppdrag att utföra annan offentlig verksamhet ska
Livsmedelsverket få förelägga kommunen att avhjälpa bristen.
Skälen för förslaget
Om det finns brister i den kommunala kontrollen kan Livsmedelsverket förelägga en kommun att rätta till bristerna. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas (9 §
lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel).
Även misskötsel av uppgifter som i den nya kontrollförordningen benämns annan offentlig verksamhet, t.ex. upprepad underlåtenhet att rapportera om kontrollverksamheten till den centrala
myndigheten eller underlåtenhet att upprätta en kontrollplan, bör
kunna leda till att Livsmedelsverket förelägger en kommun att rätta
till bristerna. Detta bör nu tydliggöras i lagtexten.

13.5

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas ska kompletteras med en rätt för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Skälen för förslaget
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs även uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
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I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs upp ett antal krav
som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska bl.a. införa
rutiner eller förfaranden för att säkerställa att offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för
att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den
personal som genomför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den offentliga kontrollen ska bedrivas. Av bestämmelsen framgår att de behöriga myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska genomföra riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen
ska bl.a. beakta identifierade risker som är förbundna med djur och
varor, aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och
tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det
är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den administrativa
bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 10 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om hur kontroll ska bedrivas.
Den offentliga kontrollen av att regelverket om skyddade beteckningar följs kan i huvudsak delas upp i två delar, nämligen att en
produkt överensstämmer med produktspecifikationerna samt
övervakning av hur registrerade namn används för att beskriva
produkter som saluförs. Den ordinarie kontrollen av skyddade
beteckningar utgör en integrerad del av den vanliga kontrollen av
livsmedel och jordbruksprodukter. Av samma skäl som anförs i
avsnittet om förslag till ändringar i livsmedelslagen (avsnitt 9.5) är
bedömningen att det även på området skyddade beteckningar kan
finnas behov av detaljerade bestämmelser om kontrollen.
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen
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bestämmer att meddela föreskrifter av detta slag bör därför vara
kvar. Det kan även finnas behov av att meddela föreskrifter om hur
sådan verksamhet som i den nya kontrollförordningen benämns
annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Livsmedelsverket har i dag
t.ex. meddelat föreskrifter om tidsfrister i handläggningen av vissa
ärenden som även gäller för skyddade beteckningar. Bedömningen
är därför att bemyndigandet i lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas bör kompletteras med
en rätt att meddela föreskrifter om annan offentlig verksamhet.

13.6

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om
verksamheten till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
I dag gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen att den behöriga myndigheten ska upprätthålla en aktuell förteckning över de
foder- och livsmedelsföretagare som har registrerats samt över de
anläggningar som har registrerats eller godkänts.
Bestämmelser om förteckning över aktörer finns även i den nya
kontrollförordningen. Enligt artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen ska sålunda de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar
bestämmelser om befintliga förteckningar eller register, upprätta en
förteckning över aktörer och hålla denna uppdaterad. Redan befintliga förteckningar får användas för detta ändamål. Kommissionen
ska anta delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer
som ska undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer som inte undantas från kravet är skyldiga att lämna uppgifter till
de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och
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juridisk form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
om vilka platser som de kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt artikel 15 gäller också offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet som utförs av bl.a. organ med delegerade
uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter
(artikel 15.6).
Begreppet aktör definieras i artikel 3.29 i den nya kontrollförordningen som varje fysisk eller juridisk person som har en eller flera av
de skyldigheter som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel
1.2. Aktörer på området skyddade beteckningar får anses vara den
som använder sig av sådana skyddade beteckningar. Den nya kontrollförordningen berör bara till viss del Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter (se artikel 1.4 a i den nya
kontrollförordningen). Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel gäller dock även för de
aktörer som omfattas av denna EU-förordning, dvs. aktörer som använder sig av skyddade beteckningar inom vinsektorn.
En effektiv kontroll kräver att myndigheterna har tillgång till
uppgifter om olika typer av kontrollobjekt. Uppgifterna om aktörer
behövs i första hand för att underlätta kontrollmyndigheternas planering av den regelbundna kontrollen. Bestämmelsen i artikel 15.5 i
den nya kontrollförordningen om skyldighet att lämna uppgifter sin
verksamhet gäller visserligen direkt för aktörerna. Kontrollmyndigheterna kan dock ha behov av mer detaljerade bestämmelser om
aktörernas verksamhet eller av andra uppgifter om verksamheten
som inte ryms inom skyldigheten i artikel 15.5. Uppräkningen i
artikel 15.5 om vilka uppgifter som ska lämnas är inte uttömmande.
Av artikeln framgår inte heller när eller på vilket sätt som uppgifterna ska lämnas.
Det behövs därför ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar att
lämna sådana uppgifter till en kontrollmyndighet samt till organ med
delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter. Uppgiftsskyldigheten bör gälla för alla aktörer, även
aktörer enligt förordning (EG) nr 1308/2013.
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Myndigheternas hantering av förteckning över aktörer är att anse
som annan offentlig verksamhet. Föreskrifter om detta kan meddelas med stöd av det nya bemyndigande som föreslås i avsnitt 13.5.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

13.7

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för
kontrollmyndigheter, kontrollorgan, Europeiska kommissionen
samt inspektörer och experter som utsetts av kommissionen att
få upplysningar, ta del av handlingar och att få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till
verksamheten och där göra undersökningar och ta prover, bör
finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
vid utförande av annan offentlig verksamhet.

Skälen för bedömningen och förslaget
I dag har en kontrollmyndighet, ett kontrollorgan och Europeiska
kommissionen samt inspektörer och experter som utsetts av kommissionen i den utsträckning det behövs för kontrollen rätt att på
begäran få upplysningar och ta del av handlingar samt få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover (11 § lagen om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel).
Denna bestämmelse kan jämföras med artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Enligt denna ska aktörerna, där behöriga myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för att
genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de
behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas kontroll och deras
omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem,
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djur och varor under deras kontroll samt dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller
också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och fysiska personer
som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Artikel 15.1 bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna –
även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till enskilda.
Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller
emellertid 11 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel en motsvarande rätt för kontrollmyndigheterna, kontrollorganen och Europeiska kommissionen
samt inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. För att
undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför
som lämpligt att låta bestämmelsen i lagen om rätten till upplysningar och tillträde vara kvar som ett komplement till bestämmelsen
i den nya kontrollförordningen. Som det har redogjorts för i avsnitt
16.3 är dessutom lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel, till skillnad från den nya kontrollförordningen, tillämplig även på vissa vinprodukter som omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1308/2013. Det innebär
att bestämmelsen i 11 § är nödvändig för att kontrollmyndigheternas
personal m.fl. ska få rätt till upplysningar och tillträde vid kontroll
av dessa vinprodukter – i detta fall bedöms de inte kunna stödja
denna rätt på artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen.
Rätten till upplysningar och tillträde enligt lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel bör, på
motsvarande sätt som föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den
nya kontrollförordningen, även gälla vid utförande av annan offentlig verksamhet.

13.8

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: Det tydliggörs att bestämmelsen i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel om
skyldighet att lämna hjälp ska tillämpas utöver vad som följer av
artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen. Denna
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skyldighet ska även gälla vid utförande av annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna under
det att uppgifterna utförs. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 12 §
lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, där det framgår att den som är föremål för offentlig
kontroll ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen
ska kunna genomföras. Som det har redogjorts för i bl.a. avsnitt 13.3
är lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, till skillnad från den nya kontrollförordningen, tillämplig även på vissa vinprodukter som omfattas av
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1308/2013. Trots att artikel
15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är direkt tillämplig i
medlemsstaterna är den nuvarande bestämmelsen i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
om skyldighet att lämna hjälp nödvändig för att kontrollmyndigheternas personal m.fl. ska få den hjälp som behövs för att de ska
kunna genomföra kontroll inom vinsektorn. Denna bestämmelse
bör därför finnas kvar som ett komplement till bestämmelsen i den
nya kontrollförordningen. För att undvika en dubbelreglering med
EU-rätten bör det förtydligas att bestämmelsen om skyldighet att
lämna hjälp ska tillämpas utöver vad som följer av artikel 15.2 och
15.6 i den nya kontrollförordningen. På samma sätt som föreskrivs i
den nya kontrollförordningen bör skyldigheten att lämna hjälp enligt lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel även gälla vid utförande av annan offentlig
verksamhet. Med hänsyn till vikten av att den enskildes intressen
upprätthålls, bör det säkerställas att ändringar av förordningen får

367

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ds 2018:41

omedelbart genomslag. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till den aktuella artikeln i den nya kontrollförordningen görs
dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande
lydelsen.

13.9

Finansiering

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för
annan offentlig verksamhet.
Det införs vidare ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
betalningen av avgifter.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet
(artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.
Den offentliga kontrollen av att regelverket om skyddade beteckningar följs kan i huvudsak delas upp i tre delar, nämligen kontroll
368

Ds 2018:41

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

av skyddade beteckningar på livsmedel i livsmedelsanläggningar, på
livsmedel i primärproduktionen och på jordbruksprodukter. Den
ordinarie kontrollen av skyddade beteckningar utgör en integrerad
del av den vanliga kontrollen av livsmedel och jordbruksprodukter
och finansieras med samma medel som den, se avsnitt 9.10. När det
gäller kontrollen av skyddade beteckningar på livsmedel i livsmedelsanläggningar finansieras denna således genom den årliga avgift som
livsmedelsföretagare i dag betalar för den ordinarie livsmedelskontrollen. Den offentliga kontrollen av skyddade beteckningar på
livsmedel i primärproduktionen finansieras i sin tur genom allmänna
medel. Även den offentliga kontrollen av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter finansieras genom allmänna medel (se prop.
2009/10:22 s. 56 f.).
I dag ska kontrollmyndigheter ta ut särskilda avgifter för
kostnader för kontroll av att produktspecifikationen följs innan en
produkt släpps ut på marknaden och för uppföljande kontroll hos
producenter av vin. Avgifterna utgår enligt den timtaxa som
fastställs av respektive kontrollmyndighet. Vidare ska den som
ansöker hos den behöriga myndigheten om registrering eller
avregistrering av en skyddad beteckning samt ändring av en
produktspecifikation betala en avgift för myndighetens
handläggning. Avgiftens ska betalas med det belopp som bestäms av
myndigheten. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur
avgifter som tas ut av en statlig myndighet ska beräknas.
I 18 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll samt för prövning eller handläggning enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras
av lagen. Regeringen får även meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att ta ut sådan avgift. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av
kontrollorgan. Kommuner vägleds i sin avgiftssättning genom allmänna råd eller en vägledning som tas fram av Livsmedelsverket.
Prövning och handläggning av t.ex. ett registreringsärende utgör
annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen
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men sådan verksamhet omfattar även andra åtgärder, som t.ex. kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad. Mot bakgrund av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen bör det finnas en möjlighet att finansiera även övrig annan
offentlig verksamhet med avgifter. Det kan också finnas behov av
detaljerade bestämmelser när det gäller skyldighet att betala avgift
för sådan verksamhet. Bemyndigandet i 18 § lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel bör
därför ändras på så sätt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift annan offentlig verksamhet.
För att göra det möjligt att föreskriva om skyldighet för
kontrollmyndigheterna på livsmedelsområdet att ta ut en avgift efter
utförd kontroll föreslås i avsnitt 9.10 att det ska införas ett nytt
bemyndigande i livsmedelslagen som ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela förskrifter
om betalningen av avgifter. Eftersom den ordinarie kontrollen av
skyddade beteckningar utgör en integrerad del av den vanliga
kontrollen av livsmedel och jordbruksprodukter och finansieras med
samma medel bör det införas ett motsvarande bemyndigande om
betalning av avgifter i lagen om kontroll av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter och livsmedel.

13.10 Tystnadsplikt
Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel med innebörden att de som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller
utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
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offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier.
Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa undantag,
inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att Sverige ska
uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Bestämmelsen bör ange att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifternas utförs. I det allmännas verksamhet ska istället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

13.11 Rapporteringssystem för överträdelser
Förslag: Kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.8 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
av förordningen, s.k. visselblåsning. Dessa mekanismer ska omfatta
bl.a. förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och
uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
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I fråga om statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha
ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya
kontrollförordningen regleras på förordningsnivå. Bedömningen är
att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och
hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast införs på förordningsnivå. På området skyddade beteckningar är dock
även kommuner utsedda som kontrollmyndigheter. Det behövs därför en bestämmelse i lagen om att kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Även ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana system
bör av denna anledning finnas med i lagen. Om det system som
används innebär en behandling av personuppgifter enligt EU:s nya
dataskyddsförordning och dataskyddslagen, måste systemet
uppfylla och användas i enlighet med de krav som följer av dessa
regelverk.

13.12 Överklagande av beslut som fattats av organ
eller fysiska personer
Förslag: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut
som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
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Enligt 20 § första stycket lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får beslut av en
statlig förvaltningsmyndighet enligt lagen, enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
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13.13 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation,
dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut,
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande samt
vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel.
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14.1

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycket kontroll i lagen om kontroll av ekologisk
produktion ersätts med ”offentlig kontroll”.
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska i
lagen ha samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
Bedömning: Ordet kontrollorgan bör användas även
fortsättningsvis.
Skälen för förslaget och bedömningen
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Lagen om kontroll av ekologisk produktion kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 834/2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092 samt dess
tillämpningsförordning (EG) nr 889/2008. Lagen kompletterar
även, i de delar den innehåller bestämmelser som rör ekologisk
produktion, den gällande kontrollförordningen. Detta framgår av
1 §. Hänvisningen i paragrafen till den gällande kontrollförordningen bör ändras så att hänvisningen gäller den nya
kontrollförordningen. Då hänvisningen till förordningen är av
upplysande karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt
att denna görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.
Reglerna i förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr
889/2008 innehåller förutom materiella regler även vissa
bestämmelser om kontroll. I förordningarna används uttrycket
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kontroll. Även i lagen om kontroll av ekologisk produktion används
uttrycket kontroll. I den gällande kontrollförordningen, som är
tillämplig på ekologisk produktion i den utsträckning som
förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr 889/2008 inte
innehåller särskilda bestämmelser, används däremot uttrycket
offentlig kontroll.
Även i den nya kontrollförordningen, som enligt artikel 1.2 i
omfattar kontroll av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, används uttrycket offentlig kontroll.
I den nya kontrollförordningen införs det nya uttrycket annan
offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte är
offentlig kontroll. Innebörden av de båda uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet har det redogjorts för
närmare i avsnitt 6.3. I avsnittet görs bedömningen att såväl
uttrycket offentlig kontroll som annan offentlig verksamhet bör
användas i de lagar som berörs av den nya kontrollförordningen. Det
saknas anledning att göra en annan bedömning när det gäller lagen
om kontroll av ekologisk produktion.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på
unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av
unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen
finns när det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Lagen om kontroll av ekologisk produktion har samma
tillämpningsområde som den nya kontrollförordningens regler om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när det gäller
området ekologisk produktion.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet när de används i lagen. Det bör således i en ny
bestämmelse anges att offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i lagen har samma betydelse som i den nya
kontrollförordningen. För att undvika osäkerhet är det av stor vikt
att terminologin som används i den nationella regleringen följer den
begreppsutveckling som sker inom unionen. Det är därför
ändamålsenligt att hänvisningen till de uttryck som används i den
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nya kontrollförordningen görs dynamisk, dvs. avser förordningen i
den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Kontrollorgan
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.3 är en skillnad mellan den
gällande respektive nya kontrollförordningen att delegering enligt
den nya kontrollförordningen kan ske till ett eller flera organ med
delegerade uppgifter eller en eller flera fysiska personer istället för
till kontrollorgan. Bedömningen är att ordet kontrollorgan även
fortsättningsvis bör användas i lagen om kontroll av ekologisk
produktion (se mer om kontrollorgan i avsnitt 14.3).

14.2

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig
verksamhet enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller de
behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 2 § lagen om kontroll av ekologisk
produktion. I paragrafen föreskrivs att Livsmedelsverket, Statens
jordbruksverk, de andra statliga förvaltningsmyndigheter som
regeringen bestämmer och kommunerna utövar kontroll av att
regelverket följs. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna regleras i förordningen (2013:1059) om kontroll av
ekologisk produktion.
På motsvarande sätt bör det av lagen framgå att kontrollmyndigheterna ska utföra annan offentlig verksamhet. En bestämmelse om detta bör tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många olika uppgifter, alltifrån sådant som idag ingår i
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det som i lagen benämns ”övriga skyldigheter”, till utseende av
officiella laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara
samma myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom ett visst område. Den närmare
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med
vad som gäller för den offentliga kontrollen bestämmas av i
föreskrifter som meddelas av regeringen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte regleras i lag.

14.3

Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet till enskilda
kontrollorgan

Bedömning: Bestämmelsen i lagen om kontroll av ekologisk
produktion om att Livsmedelsverket och Jordbruksverket, inom
sina respektive ansvarsområden, får överlämna uppgiften att
utöva kontroll till sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i
förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person bör
finnas kvar. När det gäller åtgärder vid bristande efterlevnad eller
vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket bör ett
sådant överlämnande begränsas på samma sätt som i dag.
Förslag: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, under
samma förutsättningar som gäller för att överlämna uppgiften att
utöva offentlig kontroll, även överlämna uppgiften att utföra
annan offentlig verksamhet till ett kontrollorgan.
Skälen för bedömningen och förslaget
I dag kan vissa uppgifter i den offentliga kontrollen delegeras till
privata kontrollorgan enligt den gällande kontrollförordningen.
Med sådana kontrollorgan avses en oberoende tredje part till vilken
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den behöriga myndigheten har delegerat vissa kontrolluppgifter
(artikel 2.5). Bestämmelserna om delegering i den gällande kontrollförordningen kompletteras av särskilda delegeringsbestämmelser i förordning (EG) nr 834/2007 (jfr prop. 2012/13:55 s. 25). Även
enligt sistnämnda EU-förordning får den behöriga myndigheten
delegera kontrolluppgifter till ett eller flera kontrollorgan. Med
kontrollorgan avses där en oberoende privat tredje part som utför
inspektion och certifiering av ekologisk produktion enligt
bestämmelserna i förordningen och det innefattar även, om så är
lämpligt, motsvarande organ i ett tredjeland eller motsvarande organ
som bedriver verksamhet i ett tredjeland (artikel 2).
Delegeringsbestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 skiljer sig åt från de allmänna delegeringsreglerna i den gällande kontrollförordningen, huvudsakligen genom att de tillåter delegering till
kontrollorgan av beslut om åtgärder vid bristande efterlevnad av
regelverket samt, i begränsad utsträckning, delegering av vissa dispensbeslut. En annan skillnad är att medlemsstaterna ska utse
myndigheter med ansvar för godkännande och tillsyn över kontrollorganen.
En förutsättning för att kunna delegera kontrolluppgifter till ett
kontrollorgan är vidare att organet är ackrediterat och godkänt av
den behöriga myndigheten.
I lagen om kontroll av ekologisk produktion finns en bestämmelse om att Livsmedelsverket och Jordbruksverket, inom sina
respektive ansvarsområden, får besluta att överlämna kontrolluppgifter till ett sådant kontrollorgan som avses i rådets förordning
(EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person (3 §). Sådana överlämnanden har också gjorts. Inom såväl Livsmedelsverkets som
Jordbruksverkets ansvarsområden sköts således kontrollen över
ekologiska aktörer av privata kontrollorgan. När det gäller åtgärder
vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket är det dock bara möjligt att lämna över vissa i
lagen angivna beslutsbefogenheter.
Som det tidigare har nämnts är en skillnad mellan den gällande
och den nya kontrollförordningen att delegering enligt den nya kontrollförordningen kan ske till ett eller flera organ med delegerade
uppgifter eller en eller flera fysiska personer istället för till kontrollorgan. En annan skillnad är att det i den nya kontrollförordningen klargörs att vissa bestämmelser om delegering även gäller
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annan offentlig verksamhet. Bedömningen är dock att bestämmelserna om delegering i den nya kontrollförordningen i allt väsentligt
överensstämmer med bestämmelserna i den gällande kontrollförordningen. T.ex. får de behöriga myndigheterna som huvudregel inte
heller enligt den nya kontrollförordningen delegera beslut om
åtgärder vid bristande efterlevnad (artikel 31.3). Detta är dock fortfarande möjligt inom området ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007.
Av den nya kontrollförordningen framgår inte hur bestämmelserna i denna förhåller sig till bestämmelserna i förordning (EG) nr
834/2007. Det är därför inte helt klart hur dessa två EUförordningar ska tillämpas i förhållande till varandra. Till stor del
innehåller de liknande delegeringsbestämmelser. Men en skillnad är
alltså möjligheten till delegering av åtgärder vid bristande efterlevnad
enligt förordning (EG) nr 834/2007. Bedömningen är att de
allmänna delegeringsreglerna i den nya kontrollförordningen, på
samma sätt som den gällande kontrollförordningen, får anses kompletteras av de särskilda delegeringsbestämmelserna i förordning
(EG) nr 834/2007. I de fall bestämmelserna i EU-förordningarna
skiljer sig åt bör bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 ges
företräde. Slutsatsen är därför att delegering av uppgifter i offentlig
kontroll inom området för ekologisk produktion kan ske till ett
sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr
834/2007. Det bör dock påpekas att bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen om skyldigheter respektive befogenheter
samt villkor i övrigt för organ med delegerade uppgifter bedöms
gälla även för dessa kontrollorgan, under förutsättning att det inte
finns några andra särskilda bestämmelser i förordning (EG) nr
834/2007. Det innebär t.ex. att det som föreskrivs om tystnadsplikt
i artikel 8 i den nya kontrollförordningen även gäller för kontrollorganen.
Allmänna förutsättningar och villkor för delegering följer visserligen direkt av såväl förordning (EG) nr 834/2007 som av den nya
kontrollförordningen. Bestämmelsen i 3 § lagen om kontroll av
ekologisk produktion innebär emellertid en precisering av Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjlighet att överlämna kontrolluppgifter till sådana kontrollorgan som avses i förordning (EG)
nr 834/2007, bl.a. att det ska vara fråga om en juridisk person. Den
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nya kontrollförordningen ger inte anledning att se över denna
bestämmelse. Bestämmelsen bör därför finnas kvar.
För att uppnå överensstämmelse med bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen bör Livsmedelsverket och Jordbruksverket,
under samma förutsättningar som gäller för överlämnande av
uppgiften att utöva offentlig kontroll, även kunna överlämna
uppgiften att genomföra annan offentlig verksamhet till ett
kontrollorgan. Överlämnande till ett kontrollorgan i fråga om
åtgärder vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande
efterlevnad av regelverket bör dock begränsas i lagen på samma sätt
som sker i dag.
I detta sammanhang kan även nämnas att en ny EU-förordning
om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
antogs av Europaparlamentet och rådet den 22 maj 2018. Den nya
EU-förordningen träder ikraft den 1 januari 2021 och genom denna
upphävs förordning (EG) nr 834/2007. Den nya EU-förordningen
innebär att den nationella lagstiftningen om ekologisk produktion
kommer att behöva ses över.

14.4

Förelägganden riktade till kommuner

Förslag: Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer
av dess uppdrag att utöva annan offentlig verksamhet ska
Livsmedelsverket få förelägga kommunen att avhjälpa bristen.
Skälen för förslaget
Om det finns brister i den kommunala kontrollen kan Livsmedelsverket förelägga en kommun att rätta till bristerna. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas (10 §
lagen om kontroll av ekologisk produktion).
Även misskötsel av uppgifter som i den nya kontrollförordningen benämns annan offentlig verksamhet, t.ex. upprepad underlåtenhet att rapportera om kontrollverksamheten till den centrala
myndigheten eller underlåtenhet att upprätta en kontrollplan, bör
kunna leda till att Livsmedelsverket förelägger en kommun att rätta
till bristerna. Detta bör framgå av lagtexten.
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Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas ska kompletteras med en rätt för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Skälen för förslaget
Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs även uttrycket annan offentlig verksamhet för sådana myndighetsuppgifter som inte kan anses som
offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs upp ett antal krav
som de behöriga myndigheterna och myndigheter för kontroll av
ekologisk produktion ska uppfylla när det gäller kontrollen och den
offentliga verksamheten. Myndigheterna ska bl.a. införa rutiner eller
förfaranden för att säkerställa att offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att
säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt för den
personal som genomför offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till lämplig
laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den
offentliga kontrollen ska bedrivas. Av bestämmelsen framgår att de
behöriga myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska
genomföra riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen
ska bl.a. beakta identifierade risker som är förbundna med djur och
varor, aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och tillförlitligheten i aktörens egenkontroll. Kontrollen ska som huvudregel
genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så långt det är
möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den administrativa
bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna. Motsvarande
bestämmelser finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
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annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 26 § lagen om kontroll av ekologisk produktion finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om hur kontroll ska bedrivas.
Regeringen har i 17 § förordningen om kontroll av ekologisk
produktion bemyndigat Livsmedelsverket och Jordbruksverket att
inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om bl.a.
hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket lagen om kontroll
av ekologisk produktion ska bedrivas. Livsmedelsverket och
Jordbruksverket har, inom sina respektive ansvarsområden, med
stöd av det bemyndigandet meddelat närmare föreskrifter om
kontroll av ekologisk produktion. Bedömningen är att det även i
fortsättningen kan finnas behov av detaljerade bestämmelser om
kontrollen. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter av detta slag bör
därför vara kvar.
Det kan även finnas behov av att meddela föreskrifter om hur
sådan verksamhet som i den nya kontrollförordningen benämns
annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Såväl Livsmedelsverket
som Jordbruksverket har i dag t.ex. meddelat föreskrifter om val av
laboratorier för analys av prover som tas i kontrollen. Bedömningen
är därför att bemyndigandet i lagen om kontroll av ekologisk
produktion för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas
bör kompletteras med en rätt att meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet.

14.6

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om
verksamheten till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.
Skälen för förslaget
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I förordning (EG) nr 834/2007 ställs krav på att kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska föra ett uppdaterat register med namn
och adresser på de ekologiska aktörer som är underställda deras
kontroll (artikel 28.5). Enligt artikel 28.1 är ekologiska aktörer
skyldiga att anmäla sin verksamhet. I dag gäller samtidigt enligt den
nuvarande kontrollförordningen att den behöriga myndigheten ska
upprätthålla en aktuell förteckning över de foder- och livsmedelsföretagare som har registrerats samt över de anläggningar som har
registrerats eller godkänts. Bestämmelser om förteckning över aktörer finns även i den nya kontrollförordningen. Enligt artikel 10.2 i
den nya kontrollförordningen ska sålunda de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register, upprätta en förteckning över aktörer och hålla
denna uppdaterad. Redan befintliga förteckningar får användas för
detta ändamål. Kommissionen ska anta delegerade akter för att
fastställa vilka kategorier av aktörer som ska undantas från kravet på
förteckning (artikel 10.3). De aktörer som inte undantas från kravet
är skyldiga att lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna vid
tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna ska i detta syfte lämna
uppgifter om åtminstone namn och juridisk form, vilken specifik
verksamhet som de utför, inbegripet verksamhet som utförs genom
distanskommunikation och uppgift om vilka platser som de
kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och
fysiska personer som delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
En effektiv kontroll kräver att de som utövar kontrollen har
tillgång till uppgifter om olika typer av kontrollobjekt. Uppgifterna
om aktörer behövs i första hand för att underlätta kontrollmyndigheternas och kontrollorganens planering av den regelbundna kontrollen. Bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007
och artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen om skyldighet att
lämna uppgifter om verksamhet och platser som de ansvarar för
gäller visserligen direkt för de ekologiska aktörerna.
Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen kan dock ha behov av
mer detaljerade uppgifter om verksamheten som inte ryms inom
skyldigheten i artikel 15.5. Uppräkningen i artikel 15.5 om vilka
uppgifter som ska lämnas är inte uttömmande. Av artikeln framgår
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inte heller när eller på vilket sätt som uppgifterna ska lämnas. Det
behövs därför ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet
för ekologiska aktörer att lämna sådana uppgifter till en
kontrollmyndighet samt till kontrollorgan.
Myndigheternas registrering av aktörer är att anse som annan
offentlig verksamhet. Föreskrifter om detta kan meddelas med stöd
av det nya bemyndigande som föreslås i avsnitt 14.8.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.

14.7

Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning: Nuvarande bestämmelse om rätten för Europeiska
kommissionen och kontrollorgan att få upplysningar och ta del
av handlingar samt att få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som har anknytning till den verksamhet som
kontrollen avser och där göra undersökningar och ta prover, bör
finnas kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för kontrollmyndigheter samt för de inspektörer och experter
som utsetts av kommissionen. Rätten ska även gälla vid utförande
av annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
Enligt 8 § lagen om kontroll av ekologisk produktion har Europeiska
kommissionen och kontrollorganen samma rätt som en
kontrollmyndighet att, i den utsträckning det behövs för kontrollen,
få upplysningar, del av handlingar, tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som
kontrollen avser och där göra undersökningar och ta prover.
Bestämmelsen kan jämföras med artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen. Enligt denna ska aktörerna, där behöriga
myndigheter så kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt
för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verk-
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samhet, ge de behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas
kontroll och deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt
dokument och annan relevant information. Aktörernas skyldighet
enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet genomförs av bl.a. organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Även artikel 67 i förordning (EG) nr 889/2008 innehåller en
skyldighet för ekologiska aktörer att ge kontrollmyndigheter och
kontrollorgan tillträde och upplysningar.
Såväl artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen som artikel 67 i
förordning (EG) nr 889/2008 bedöms vara direkt tillämpliga i medlemsstaterna – även när uppgiften att utföra offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet har delegerats till enskilda. Medan dessa
artiklar reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller emellertid 8 §
lagen om kontroll av ekologisk produktion en motsvarande rätt för
Europeiska kommissionen och kontrollorganen. För att undvika
eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som
lämpligt att låta bestämmelsen i lagen om kontroll av ekologisk
produktion om rätten till upplysningar och tillträde vara kvar, som
ett komplement till bestämmelserna i EU-förordningarna.
Bestämmelsen bör därför ändras så att den även gäller för
kontrollmyndigheter samt även för de inspektörer och experter som
utsetts av kommissionen. Det får förutsättas att nationella experter
som åtföljer kommissionen vid kontroll har utsetts av
kommissionen. Rätten bör vidare, på motsvarande sätt som
föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, även gälla vid genomförande av annan offentlig verksamhet.

14.8

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: I lagen om kontroll av ekologisk produktion ska det
framgå att bestämmelser om skyldighet för den som är föremål
för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna
den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska
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kunna utföras, finns i artikel 15.2 och 15.6 i den nya
kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna och
myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion under det att
uppgifterna utförs. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller
också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
genomförs av bl.a. organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet (artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 9 § lagen
om kontroll av ekologisk produktion, där det framgår att den som
är föremål för kontroll ska lämna den hjälp som behövs för att
kontrollen ska kunna genomföras. Artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen är utformad så att de i nationell författning utpekade
kontrollmyndigheterna, organ med delegerade uppgifter m.fl. ska
kunna tillämpa bestämmelsen direkt.
Som det har redogjorts för närmare i avsnitt 14.3 bedöms
bestämmelserna i den nya kontrollförordningen om skyldigheter
respektive befogenheter samt villkor i övrigt för organ med
delegerade uppgifter gälla även för sådana kontrollorgan som avses i
förordning (EG) nr 834/2007, under förutsättning att det inte finns
några andra särskilda bestämmelser i denna EU-förordning. Artikel
15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen är utformad så att
aktörerna träffas av denna skyldighet direkt. Eftersom
bestämmelsen är direkt tillämplig och dess innehåll motsvarar vad
som för närvarande regleras i 9 § lagen om kontroll av ekologisk
produktion, kan den nationella bestämmelsen upphävas och istället
ersättas med en bestämmelse som upplyser om den EU-rättsliga
regleringen. Då hänvisningen till den nya kontrollförordningen är av
upplysande karaktär är det för att undvika osäkerhet ändamålsenligt
att den görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.
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Finansiering

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala en avgift för kontroll kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för annan
offentlig verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att ta ut en
avgift inte bara för offentlig kontroll utan även för annan offentlig
verksamhet.
Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter om
skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för kontroll
kompletteras med en rätt att meddela föreskrifter om skyldighet
att ta ut avgifter även för annan offentlig verksamhet.
Det införs vidare ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
betalningen av avgifter.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid
bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas
åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Även när det
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gäller annan offentlig verksamhet kan medlemsstaterna dock välja
finansieringsform.
Kontrollen av att regelverket om ekologisk produktion följs bedrivs, som beskrivits tidigare, i allt väsentligt av privata kontrollorgan. Kontrollorganen tar i dag ut avgifter för sin kontroll. Någon
särskild avgift tas dock inte ut för kontrollorganens kostnader för
registrering av aktörer utan dessa kostnader ingår i den kontrollavgift som aktören betalar till kontrollorganet. Någon särskild avgift
betalas inte heller för kontroll av ekologiska livsmedel som utförs av
myndigheter i samband med den ordinarie livsmedelskontrollen.
Detsamma gäller kontroll av ekologiskt foder som utförs i samband
med den ordinarie foderkontrollen.
I 16 § lagen om kontroll av ekologisk produktion finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för kontroll samt för prövning av ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-förordningar
som kompletteras av lagen. De ärenden som nämns i förarbetena är
när en aktör ansöker om att få undantag från skyldigheten att följa
regelverket i vissa avseenden (prop. 2012/13:55 s. 92 f.).
I 16 § finns också en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga myndigheter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt att
meddela föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att ta ut sådana avgifter samt föreskrifter om grunderna för beräkning av avgifternas storlek (17 §). Regeringen får även meddela föreskrifter om
skyldighet för en kommun att ta ut sådana avgifter (18 §). Kommunerna vägleds i sin avgiftssättning genom allmänna råd eller en
vägledning som tas fram av Livsmedelsverket.
De ärenden som nämns i förarbetena, när en aktör ansöker om
att få undantag från skyldigheten att följa regelverket i vissa
avseenden, bedöms ingå i uttrycket annan offentlig verksamhet
enligt den nya kontrollförordningen. Uttrycket annan offentlig
verksamhet omfattar dock andra åtgärder än dessa ärenden, t.ex.
kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid bristande
efterlevnad. Mot bakgrund av bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen bör det finnas en möjlighet att finansiera även
övrig annan offentlig verksamhet med avgifter. Det kan också finnas
behov av detaljerade bestämmelser när det gäller skyldighet att betala
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avgift för sådan verksamhet. Bemyndigandet i 16 § lagen om kontroll
av ekologisk produktion bör därför ändras så att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter
om skyldighet att betala avgift för annan offentlig verksamhet.
Vidare bör bemyndigandet i 17 § kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att ta ut
avgifter för annan offentlig verksamhet.
På samma sätt bör bemyndigandet i 18 § utvidgas så att
regeringen får rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för en
kommun att ta ut avgifter för annan offentlig verksamhet.
För att göra det möjligt att föreskriva om skyldighet för
kontrollmyndigheterna på livsmedelsområdet att ta ut en avgift efter
utförd kontroll föreslås i avsnitt 9.10 att det ska införas ett nytt
bemyndigande i livsmedelslagen som ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela förskrifter
om betalningen av avgifter. Eftersom någon särskild avgift inte
betalas för kontroll av ekologiska livsmedel som utförs av
myndigheter i samband med den ordinarie livsmedelskontrollen bör
det införas ett motsvarande bemyndigande om betalning av avgifter
i lagen om kontroll av ekologisk produktion.

14.10 Tystnadsplikt
Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om
kontroll av ekologisk produktion med innebörden att de som
utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte
obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom
om under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
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bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas. Som det har redogjorts för
närmare i avsnitt 143 bedöms bestämmelserna i den nya kontrollförordningen om skyldigheter respektive befogenheter samt villkor
i övrigt för organ med delegerade uppgifter gälla även för sådana
kontrollorgan som avses i förordning (EG) nr 834/2007, under
förutsättning att det inte finns några andra särskilda bestämmelser i
denna EU-förordning.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i lagen om kontroll av ekologisk produktion. Bestämmelsen bör
ange att de som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått
kännedom om under utförandet av sina uppgifter. I det allmännas
verksamhet ska istället offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

14.11 Rapporteringssystem för överträdelser
Förslag: Kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.8 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för
att möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser
av förordningen, s.k. visselblåsning. Dessa mekanismer ska omfatta
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bl.a. förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och
uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
I fråga om statliga kontrollmyndigheter kan skyldigheten att ha
ändamålsenliga rapporteringssystem för överträdelser av den nya
kontrollförordningen regleras på förordningsnivå. Bedömningen är
att även bestämmelser om hur rapporteringssystemet ska se ut och
hur myndigheterna ska hantera inkomna anmälningar lämpligast
införs på förordningsnivå. På området ekologisk produktion är dock
även kommuner utsedda som kontrollmyndigheter. Det behövs
därför en bestämmelse i lagen om kontroll av ekologisk produktion
om att kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla ett ändamålsenligt
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta
överträdelser av den nya kontrollförordningen. Även ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana system bör av denna anledning finnas med i lagen. Om det system som används innebär en
behandling av personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning och dataskyddslagen, måste systemet uppfylla och användas
i enlighet med de krav som följer av dessa regelverk.

14.12 Vem som får överklaga ett beslut av ett
kontrollorgan
Förslag: Bestämmelsen i förvaltningslagen om vem som får
överklaga ett beslut (42 §) ska gälla för beslut som har meddelats
i samband med kontroll som utförs av ett sådant kontrollorgan
som avses i 3 § första stycket.
Skälen för förslaget
Enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion får
Livsmedelsverket och Jordbruksverket inom sina respektive
ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva viss
kontroll till sådana kontrollorgan som avses i artikel 2 i förordning
(EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person. Enligt 28 § får
beslut av kontrollorgan överklagas till länsstyrelsen i det län där
organet har sitt säte. I lagen är det inte reglerat vem som får
överklaga ett beslut av ett kontrollorgan. Enligt förvaltningslagen får
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ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått
honom eller henne emot (42 §). Detsamma bör gälla för beslut
meddelade av ett kontrollorgan. Förvaltningslagen gäller dock
endast för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna
och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna och inte
för kontrollorgan. Bestämmelsen om överklagande av
kontrollorgans beslut bör därför kompletteras med en hänvisning till
42 § förvaltningslagen.
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Ändringar i djurskyddslagen

15.1

Den nya djurskyddslagen

Som det har redogjorts för i avsnitt 4.5 kommer den nya djurskyddslagen (2018:1192) när den träder i kraft den 1 april 2019 att
ersätta nuvarande djurskyddslag (1988:534). Den nuvarande djurskyddslagens kontrollbestämmelser har i allt väsentligt oförändrat
förts över till den nya lagen. De överväganden som görs i denna
promemoria utgår från bestämmelserna i den nya djurskyddslagen.

15.2

Ord och uttryck i lagen

Förslag: Uttrycket offentlig kontroll ska i lagen betyda offentlig
kontroll enligt den nya kontrollförordningen och kontroll i
övrigt av efterlevnaden av den nya djurskyddslagen och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet ska betyda offentlig
verksamhet enligt den nya kontrollförordningen och sådan
verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Ordet kontrollorgan ersätts i berörda bestämmelser i lagen
med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter”.
Uttrycket organ med delegerade uppgifter ska ha samma betydelse som i den nya kontrollförordningen.
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Skälen för förslaget
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Det unionsrättsliga uttrycket offentlig kontroll används i den nya
djurskyddslagen för att beteckna myndigheternas kontroll enligt
lagen och EU-regelverket. Lagen innehåller inte någon hänvisning
till den definition som finns i den nuvarande kontrollförordningen.
Uttrycket offentlig kontroll används även i den nya kontrollförordningen. I förordningen införs därutöver det nya uttrycket
annan offentlig verksamhet för sådan offentlig verksamhet som inte
är offentlig kontroll. I avsnitt 6.3 redogörs närmare för innebörden
av de båda uttrycken. I det avsnittet görs vidare bedömningen att
även uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar
som berörs av den nya kontrollförordningen, bl.a. i den nya
djurskyddslagen.
Som framgår av avsnitt 6.3 definieras uttrycken offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
Offentlig kontroll omfattar kontroll som utförs för att verifiera
efterlevnaden av bestämmelser oavsett om de har fastställts på unionsnivå eller av medlemsstaterna för tillämpning av unionslagstiftningen. Samma begränsning till unionslagstiftningen finns när
det gäller definitionen av annan offentlig verksamhet.
Kontrollbestämmelserna avseende djurskydd i den nya kontrollförordningen omfattar kontroll av animalieproduktionens djur och
transport av levande ryggradsdjur som har samband med ekonomisk
verksamhet (se avsnitt 6.2). Den nya djurskyddslagen är tillämplig
även på andra djur som t.ex. sällskapsdjur och försöksdjur.
Kontroll som utförs av nationell reglering som inte har sin grund
i EU-rätten är i strikt bemärkelse inte offentlig kontroll i den nya
kontrollförordningens mening. Det finns däremot både praktiska
och lagtekniska fördelar med att på det sätt som görs i dag använda
samma uttryck för all kontroll som bedrivs enlig lagen. Detta gäller
även uttrycket annan offentlig verksamhet.
För att underlätta tillämpningen bör det i lagen klargöras vad som
avses med uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet när de används i lagen. Av de nya definitionerna bör det
framgå att med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i
lagen avses både offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
enligt den nya kontrollförordningen och kontroll och offentlig
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verksamhet i övrigt enligt den nya djurskyddslagen. För att undvika
osäkerhet är det av stor vikt att terminologin som används i den
nationella regleringen följer den begreppsutveckling som sker inom
unionen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de
uttryck som används i den nya kontrollförordningen görs dynamisk,
dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Organ med delegerade uppgifter
I avsnitt 6.3 görs bedömningen att ordet kontrollorgan, i den
utsträckning som det i dag används i de lagar som omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde, bör ersättas med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”. Ordet kontrollorgan, som förekommer i
6, 8, 11 och 12 §§ i den nya djurskyddslagen bör alltså, för att stämma
överens med bestämmelserna i den nya kontrollförordningen,
ersättas med detta utryck.
I den nya djurskyddslagen, som innehåller definitioner av olika
uttryck som används i lagen, bör det läggas till att uttrycket organ
med delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. Som nämnts ovan är det av stor vikt att den
terminologi som används följer begreppsutvecklingen i unionen. Av
den anledningen bör hänvisningen till den nya kontrollförordningen
även i detta avseende göras dynamisk, dvs. avse förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

15.3

Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan
offentlig verksamhet

Förslag: Kontrollmyndigheterna utför även annan offentlig
verksamhet.
Skälen för förslaget
Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas
av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde utse den eller
de behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att organisera eller
genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
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Vilka myndigheter som har huvudansvaret för den offentliga
kontrollen framgår av 8 kap. 1 § i den nya djurskyddslagen. I paragrafen föreskrivs således att det är länsstyrelserna och andra
myndigheter som regeringen bestämmer som utövar offentlig
kontroll. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
regleras i djurskyddsförordningen (1988:539). När den nya
djurskyddslagen träder i kraft kommer djurskyddsförordningen att
ersättas med en ny förordning.
På motsvarande sätt bör det av den nya djurskyddslagen framgå
att det är kontrollmyndigheterna som utför annan offentlig
verksamhet. En bestämmelse om detta bör därför tas in i lagen.
Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som framgår av
avsnitt 6.3, många varierande uppgifter bl.a. utseende av officiella
laboratorier. Detta innebär att det inte alltid behöver vara samma
myndighet som utövar både offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet inom ett visst område. Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bör därför i likhet med vad som gäller för
den offentliga kontrollen bestämmas av regeringen.
Enligt den nya kontrollförordningen åligger det i några fall medlemsstaterna att ansvara för vissa uppgifter. bl.a. ska medlemsstaterna enligt artikel 111 se till att den fleråriga nationella kontrollplanen som avses i artikel 109.1 tillhandahålls allmänheten och på
begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av kontrollplanen. Det bör tydligt framgå i vilka fall som kontrollmyndigheterna även ska utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat. Det behöver dock inte anges i lag.

15.4

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet

Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om offentlig
kontroll kompletteras med en rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om annan offentlig verksamhet.

Skälen för förslaget
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Den nya kontrollförordningen innehåller i likhet med den gällande
kontrollförordningen bestämmelser om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och genomföras. I den nya
kontrollförordningen införs som nämns ovan även uttrycket annan
offentlig verksamhet för sådana myndighetsåtgärder som inte omfattas av uttrycket offentlig kontroll.
I artikel 5 i den nya kontrollförordningen ställs det upp ett antal
krav som de behöriga myndigheterna ska uppfylla när det gäller
kontrollen och den offentliga verksamheten. Myndigheterna ska
bl.a. ha rutiner eller förfaranden för att säkerställa att den offentliga
kontrollen och annan offentlig verksamhet är effektiv och ändamålsenlig samt för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för den personal som genomför offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Personalen ska vidare ha tillgång till
lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos.
I artikel 9 i den nya kontrollförordningen regleras hur den
offentliga kontrollen ska bedrivas. Där framgår bl.a. att de behöriga
myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska utföra
riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer. Kontrollen ska bl.a.
beakta identifierade risker som är förbundna med djur och varor,
aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll och
tillförlitligheten i aktörernas egenkontroll. Kontrollen ska som
huvudregel genomföras utan förvarning. Vidare ska kontrollen så
långt det är möjligt genomföras på ett sätt som minimerar den
administrativa bördan och verksamhetsstörningar för aktörerna.
Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen ges vidare kommissionen befogenhet att meddela närmare bestämmelser om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet genom delegerade akter och genomförandeakter.
I 8 kap. 6 § i den nya djurskyddslagen finns ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om bl.a. offentlig kontroll. Bemyndigandet
motsvarar det bemyndigande som finns i 25 § i den nuvarande
djurskyddslagen. Regeringen har i 65 § djurskyddsförordningen
bemyndigat Jordbruksverket att meddela föreskrifter om hur
offentlig kontroll ska bedrivas. Jordbruksverket har med stöd av
detta bemyndigande meddelat föreskrifter om den offentlig
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djurskyddskontrollen. Av föreskrifterna framgår bl.a. hur olika
kontrollobjekt ska prioriteras.
Bedömningen är att det även i fortsättningen kan finnas behov av
detaljerade bestämmelser om kontrollen. Bemyndigandet för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter av detta slag bör därför vara kvar. Det kan även
finnas behov av att meddela föreskrifter om sådan verksamhet som i
den nya kontrollförordningen benämns annan offentlig verksamhet.
Jordbruksverket har i dag t.ex. meddelat föreskrifter om register
över kontrollobjekt. Bedömningen är därför att bemyndigandet i
den nya djurskyddslagen för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om den offentliga
kontrollen bör kompletteras med en rätt att meddela föreskrifter om
annan offentlig verksamhet.

15.5

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om sin
djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter. Djur som används inom Försvarsmakten ska undantas
från bestämmelsens tillämpningsområde.
Skälen för förslaget
I artikel 10.2 i den nya kontrollförordningen finns krav på, utan att
det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register,
att de behöriga myndigheterna ska upprätta en förteckning över
aktörer och hålla denna uppdaterad. Kommissionen ska anta
delegerade akter för att fastställa vilka kategorier av aktörer som ska
undantas från kravet på förteckning (artikel 10.3). De aktörer som
inte undantas från kravet är skyldiga att lämna uppgifter till de
behöriga myndigheterna vid tillämpningen av artikel 10.2. Aktörerna
ska i detta syfte lämna uppgifter om åtminstone namn och juridisk
form, vilken specifik verksamhet som de utför, inbegripet
verksamhet som utförs genom distanskommunikation och uppgift
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om vilka platser som de kontrollerar (artikel 15.5). Aktörernas
skyldighet enligt artikel 15 gäller också om offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet utförs av bl.a. officiella veterinärer,
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet (artikel 15.6).
En effektiv kontroll kräver att myndigheterna har tillgång till
uppgifter om olika typer av kontrollobjekt. Uppgifterna om aktörer
behövs i första hand för att underlätta kontrollmyndigheternas
planering av den regelbundna kontrollen. Bestämmelsen i artikel 15.5 i den nya kontrollförordningen om skyldighet att lämna
uppgifter gäller visserligen direkt för aktörerna. Kontrollmyndigheterna kan dock ha behov av mer detaljerade uppgifter om djurhållningen som inte ryms inom skyldigheten i artikel 15.5. Uppräkningen i artikel 15.5 om vilka uppgifter som ska lämnas är inte
uttömmande. Av artikeln framgår inte heller när eller på vilket sätt
som uppgifterna ska lämnas. Det behövs därför ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna sådana
uppgifter till en kontrollmyndighet samt till organ med delegerade
uppgifter eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter.
Myndigheternas hantering av förteckningar över aktörer är att
anse som annan offentlig verksamhet. Föreskrifter om offentlig
verksamhet kan meddelas med stöd av det nya bemyndigande som
föreslagits i avsnitt 15.4.
Det bedöms inte nödvändigt eller lämpligt att föreskrifterna om
skyldighet lämna uppgift om djurhållning omfattar Försvarsmakten.
Det bör därför göras ett tillägg i 8 kap. 17 § djurskyddslagen så att
djur som används inom Försvarsmakten undantas från
tillämpningsområdet för bemyndigandet.
För vissa myndigheters inhämtande av uppgifter gäller
förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från
företag.
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Föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna
i den nya kontrollförordningen

Förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om vilka
bestämmelser i den nya kontrollförordningen som ska tillämpas
vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om
andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur
och sådana som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i
samband med ekonomisk verksamhet.
Skälen för förslaget
Som konstateras i avsnitt 6.2 är det inte helt klart i vilken utsträckning den nuvarande kontrollförordningen omfattar även andra djur
än livsmedelsproducerande djur. I prop. 2005/06:128 gjorde regeringen bedömningen att djurskyddsintresset och därmed behovet av
en god kontroll är detsamma för alla djur, oavsett syftet med
djurhållningen. Förutsättningarna för att bedriva en riskbaserad
kontroll av att djurhållare efterlever djurskyddsbestämmelserna
ansågs vidare vara lika goda för samtliga djurslag. Det ansågs därför
som lämpligt att låta bestämmelserna i den gällande kontrollförordningen gälla även för andra djurhållare än sådana som håller
livsmedelsproducerande djur (se prop. 2005/06:128 s. 144 f.). Lagtekniskt löstes detta så att det i 25 a § i den nuvarande djurskyddslagen infördes ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i den gällande kontrollförordningen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur. Motsvarande bestämmelse finns i den nya djurskyddslagen (8 kap. 7 §). Det finns inte
någon anledning att nu göra någon annan bedömning när det gäller
behovet av kontroll än den som gjordes i prop. 2005/06:128.
I avsnitt 6.2 görs bedömningen att den nya kontrollförordningen
har ett vidare tillämpningsområde än den gällande kontrollförordningen på så sätt att den även omfattar kontroll av animalieproduktionens djur och transport av levande ryggradsdjur som
har samband med ekonomisk verksamhet. Bemyndigandet i 8 kap.
7 § den nya djurskyddslagen bör därför anpassas till detta.
Bemyndigandet bör vidare kompletteras med en rätt för regeringen
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eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i den nya kontrollförordningen om
annan offentlig verksamhet som ska tillämpas på djurhållare som inte
omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde.

15.7

Återkallelse av kompetensbevis

Förslag: Det införs en ny bestämmelse om att en
kontrollmyndighet vid överträdelser av djurskyddslagstiftningen
tillfälligt eller permanent får återkalla kompetensbevis som utfärdats enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009
och kompetensbevis för skötare som utfärdats enligt artikel 17.2
i rådets förordning (EG) nr 1/2005.
Skälen för förslaget
Bestämmelser om avlivning av djur finns i rådets förordning (EG)
nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Enligt denna förordning får avlivning av djur
och därmed sammanhängande verksamhet endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå (artikel 7) och den behöriga
myndigheten ska ansvara för att utfärda kompetensbevis för dessa
personer (artikel 21). Om en person inte längre uppvisar tillräcklig
kompetens kan den behöriga myndigheten återkalla kompetensbeviset
(artikel 22.1 c).
Offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel ska enligt artikel 18 i den nya kontrollförordningen inbegripa verifiering av kraven i förordning (EG) nr
1099/2009. Av artikel 159 i den nya kontrollförordningen framgår
emellertid att artikel 22 i förordning (EG) nr 1099/2009 ska utgå.
Artikeln har inte någon motsvarighet i den nya kontrollförordningen och, såvitt kan bedömas, har kommissionen inte
heller fått befogenhet att anta delegerade akter eller genomförandeakter i frågan om återkallelse av aktuella kompetensbevis.
Bestämmelser om transport av djur finns i rådets förordning
(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under
transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning
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(EG) nr 1255/97. Enligt denna förordning får en person agera som
transportör endast om denne har ett tillstånd som utfärdats av en
behörig myndighet (artikel 6.1). Detta kompetensbevis kan återkallas (artikel 26).
I artikel 21 i den nya kontrollförordningen anges vad den
offentliga kontrollen för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om djurskydd när djur transporteras, särskilt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005, ska omfatta. Offentlig kontroll
ska bl.a. ske vid långa transporter för att verifiera att det finns giltigt
tillstånd för transportörer, giltigt intyg om godkännande för
transportmedel och giltiga kompetensbevis för förare och skötare.
Av artikel 154 i den nya kontrollförordningen framgår att artikel 26
i förordning (EG) nr 1/2005 ska utgå. Artikeln ska dock fortsätta
tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i den nya
kontrollförordningen till och med den 14 december 2022 eller ett
tidigare datum som kommissionen får fastställa i en delegerad akt.
Bestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad finns i artikel
138 i den nya kontrollförordningen. De behöriga myndigheterna ska
vid bristande efterlevnad vidta åtgärder bl.a. beordra att en förares
kompetensbevis återkallas (artikel 138.2 j). Vidare anges att
godkännande av transportmedel, transportörs tillstånd och förares
kompetensbevis kan återkallas.
Sådana kompetensbevis som avses i artikel 21 i förordning (EG)
nr 1099/2009 och kompetensbevis för skötare som utfärdats enligt
artikel 17.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 anges inte uttryckligen i artikel 138.
För att säkerställa att kontrollmyndigheterna har befogenhet att
återkalla kompetensbevis som utfärdats enligt förordning (EG) nr
1099/2009 och förordning (EG) nr 1/2005 är bedömningen mot den
angivna bakgrunden att det bör föras in en bestämmelse om detta i
den nya djurskyddslagen. För att undvika osäkerhet bör det
säkerställas att ändringar av aktuella förordningar får omedelbart
genomslag. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till de
aktuella förordningarna görs dynamisk, dvs. avser förordningarna i
den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Godkännande av transportmedel, transportörs tillstånd och
förares kompetensbevis bedöms emellertid kunna återkallas med
stöd av artikel 138.2 j i den nya kontrollförordningen.
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Rätt till upplysningar och tillträde

Bedömning:
Bestämmelserna
om
rätten
för
kontrollmyndigheter och kontrollorgan, Europeiska kommissionen
samt inspektörer och experter som utsetts av kommissionen att
få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden,
anläggningar och byggnader, lokaler och andra utrymmen där det
kan antas att djur hålls eller som berör djurhållningen och där
besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover, bör finnas
kvar.
Förslag: Rätten till upplysningar och tillträde ska även gälla
för en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Rätten ska även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
En kontrollmyndighet, ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga
kontrollen, Europeiska kommissionen samt inspektörer och
experter som utsetts av kommissionen har i den utsträckning det
behövs för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och ta del
av handlingar samt få tillträde till områden, anläggningar och byggnader, lokaler och andra utrymmen där det kan antas att djur hålls
eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra
undersökningar och ta prover (8 kap. 11–13 §§ i den nya djurskyddslagen).
Denna rätt kan jämföras med artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Enligt denna ska aktörerna, där behöriga myndigheter så
kräver och i den utsträckning som det är nödvändigt för att genomföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de
behöriga myndigheternas personal tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under aktörernas kontroll och
deras omgivningar, deras datoriserade informationshanteringssystem, djur och varor under deras kontroll samt dokument och
annan relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
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uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Artikel 15.1 bedöms vara direkt tillämplig i medlemsstaterna –
även när uppgiften att utföra kontroll har delegerats till enskilda.
Medan artikel 15.1 reglerar en skyldighet för aktörerna innehåller
emellertid 8 kap. 11–13 §§ i den nya djurskyddslagen en motsvarande
rätt för kontrollmyndigheterna, kontrollorganen, Europeiska
kommissionen samt de inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen. För att undvika eventuella otydligheter vid tillämpningen bedöms det därför som lämpligt att låta bestämmelsen i den
nya djurskyddslagen om rätten till upplysningar och tillträde vara
kvar som ett komplement till bestämmelsen i den nya kontrollförordningen. Som det har redogjorts för i avsnitt 6.2 är dessutom den
nya djurskyddslagen, till skillnad från den nya kontrollförordningen,
tillämplig även på andra djurhållare än sådana som håller
animalieproducerande djur och sådana som ansvarar för levande
ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.
Det innebär att bestämmelserna om rätt till upplysningar och tillträde i den nya djurskyddslagen är nödvändiga för att kontrollmyndigheternas personal m.fl. ska få upplysningar om och tillträde
till t.ex. anläggningar där försöksdjur hålls när de utför djurskyddskontroll av sådana djur – i detta fall bedöms de inte kunna stödja
denna rätt på artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelserna i den nya djurskyddslagen om rätt till upplysningar och
tillträde bör därför finnas kvar.
Skyldigheten i den nya kontrollförordningen gäller, som nämnts
ovan, också i förhållande till officiella veterinärer. En officiell
veterinär är en veterinär som genom anställning eller på annat sätt
har utsetts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga
kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2. (artikel 3 i den nya kontrollförordningen). Det kan inte uteslutas att även privatpraktiserande
veterinärer anlitas för att utföra viss kontroll eller annan verksamhet.
Bestämmelsen om rätt till upplysningar m.m. bör därför även
omfatta dessa veterinärer. Rätten till upplysningar och tillträde
enligt den nya djurskyddslagen bör således, på motsvarande sätt som
föreskrivs om aktörernas skyldigheter i den nya kontrollförordningen, gälla för en kontrollmyndighet och en officiell
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veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella
veterinärer och även gälla vid genomförande av annan offentlig
verksamhet. Officiella veterinärer som är anställda vid
kontrollmyndigheterna
omfattas
däremot
av
kontrollmyndigheternas rätt till tillträde.

15.9

Skyldighet att lämna hjälp

Förslag: Det tydliggörs att bestämmelsen i den nya
djurskyddslagen om skyldighet att lämna hjälp ska tillämpas
utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i den nya
kontrollförordningen. Denna skyldighet ska även gälla vid
utförande av annan offentlig verksamhet.
Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, när
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet genomförs, bistå
och samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna för
utförandet av uppgifterna. Aktörernas skyldighet enligt denna
artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
(artikel 15.6).
Bestämmelsen i artikel 15.2 motsvarar vad som regleras i 8 kap.
15 § nya djurskyddslagen, där det framgår att den som är föremål för
offentlig kontroll ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att
kontrollen ska kunna genomföras. Som det har redogjorts för
närmare i avsnitt 6.2 är den nya djurskyddslagen, till skillnad från
den nya kontrollförordningen, tillämplig även på andra djurhållare
än sådana som håller animalieproducerande djur och sådana som
ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med
ekonomisk verksamhet. Trots att artikel 15.2 och 15.6 i den nya
kontrollförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna är
bestämmelsen i den nya djurskyddslagen om skyldighet att lämna
hjälp nödvändig för att kontrollmyndigheternas personal m.fl. ska få
den hjälp som behövs för att de ska kunna genomföra
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djurskyddskontroll vid exempelvis anläggningar där försöksdjur
hålls. Denna bestämmelse bör därför finnas kvar som ett
komplement till bestämmelsen i den nya kontrollförordningen. För
att undvika en dubbelreglering med EU-rätten bör det förtydligas
att bestämmelsen om skyldighet att lämna hjälp ska tillämpas utöver
vad som följer av artikel 15.2 och 15.6. i den nya
kontrollförordningen. På samma sätt som föreskrivs i den nya
kontrollförordningen bör skyldigheten att lämna hjälp enligt den
nya djurskyddslagen även gälla vid utförande av annan offentlig
verksamhet. Med hänsyn till vikten av att den enskildes intressen
upprätthålls, bör det säkerställas att ändringar av förordningen får
omedelbart genomslag. Det är därför ändamålsenligt att
hänvisningen till den aktuella artikeln i den nya
kontrollförordningen görs dynamisk, dvs. avser förordningen i den
vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

15.10 Finansiering
Förslag: Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för annan
offentlig verksamhet. Djur som används inom Försvarsmakten ska
inte längre undantas från delar av bemyndigandet.
Bedömning: Undantag för djur som används inom
Försvarsmakten när det gäller vissa avgifter bör i stället föreskrivas
i djurskyddsförordningen.
Skälen för förslaget
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i
stor utsträckning möjlighet att välja om den offentliga kontrollen
ska finansieras med avgifter eller med offentliga medel. Vissa kontroller, bl.a. av vissa varor och djur vid import, måste dock finansieras genom avgifter (artikel 78 och 79). I de fall det är obligatoriskt
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att ta ut en avgift reglerar förordningen vilka kostnader som avgifterna ska täcka och hur de ska beräknas (artikel 81 och 82). Vid
bristande efterlevnad av regelverket ska vidare den ansvariga aktören
bära samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel 138.4).
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock
medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.
I dag finansieras den ordinarie djurskyddskontrollen i huvudsak
genom allmänna medel. Det finns dock möjlighet att finansiera delar
av djurskyddskontrollen med avgifter.
I 8 kap. 8 § i den nya djurskyddslagen finns ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig
kontroll samt i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av myndigheter och av kontrollorgan.
De ärenden som omnämns i förarbetena till lagändringen av den
nuvarande djurskyddslagen är ärenden om t.ex. godkännande på
förhand och besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur, godkännande av ny teknik, registrering
av djurtransportörer och tillstånd till användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. (prop. 2005/06:128 s. 99 och 327).
Regeringen har i 67 § djurskyddsförordningen bemyndigat Jordbruksverket att meddela föreskrifter om att avgift ska betalas i vissa
typer av ärenden som anges i förordningen.
Kostnader för vissa ärenden, t.ex. registrering av djurtransportörer, finansieras i dag med avgifter. Även när det gäller kostnader för
övrig annan offentlig verksamhet bör det vara möjligt att ta ut avgifter. Uttrycket annan offentlig verksamhet ska i djurskyddslagen,
enligt förslaget i avsnitt 15.2, avse all verksamhet som utförs med
stöd av lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Därmed bör också ärenden omfattas av uttrycket annan offentlig
verksamhet. Bemyndigandet i 8 kap. 8 § nya djurskyddslagen bör
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därför innehålla en rätt för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift för annan offentlig verksamhet.
Djur som används inom Försvarsmakten är enligt bestämmelsen
i 8 kap. 17 § djurskyddslagen undantagna från bemyndigandet att
meddela föreskrifter om avgift för offentlig kontroll enligt 8 kap. 8 §
första stycket 1. Offentlig kontroll av djur inom Försvarsmakten
utförs enligt 60 a § tredje stycket djurskyddsförordningen av
försvarsinspektören för hälsa och miljö. Det tas inte ut någon avgift
för de uppgifter som utförs av försvarsinspektören för hälsa och
miljö. Däremot undantas inte Försvarsmakten från bemyndigandet
att meddela föreskrifter om avgift i ärenden enligt
djurskyddslagstiftningen i 8 kap. 8 § första stycket 2. Detta innebär
föreskrifterna om avgift för bl.a. godkännande från etisk synpunkt
för djurförsök enligt bemyndigandet i 67 § djurskyddsförordningen
gäller också Försvarsmakten.
Nu föreslås att bemyndigandet i 8 kap. 8 § i stället ska avse dels
offentlig kontroll, dels annan offentlig verksamhet. Som angetts
ovan innefattar annan offentlig verksamhet även ärenden enligt
lagstiftningen. Uttrycket annan offentlig verksamhet bedöms dock
ha en vidare innebörd än uttrycket ärenden enligt bestämmelsen i
8 kap. 8 § första stycket 2 och omfattar t.ex. åtgärder vid bristande
efterlevnad av lagstiftningen som beslutas av den myndighet som
utför offentlig kontroll. Det behöver därför tydliggöras på ett annat
sätt vilka avgiftsföreskrifter som inte ska gälla inom Försvarsmakten.
Bestämmelsen om undantag från bemyndigandet i 8 kap. 8 §
första stycket 1 i 8 kap. 17 § bör därmed tas bort. I stället bör
regeringen genom undantag i djurskyddsförordningens bestämmelser om avgift tydliggöra att avgift inte heller fortsättningsvis
ska betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som utförs av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

15.11 Tystnadsplikt
Förslag: Det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i den nya
djurskyddslagen med innebörden att de som utför offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja
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eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det att
uppgifterna utfördes. I det allmännas verksamhet ska i stället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.
Skälen för förslaget
Som det har redogjorts för i avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om
tystnadsplikt i den nya kontrollförordningen för den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (artikel 8). För
kontrollmyndigheter i det allmännas verksamhet görs i det avsnittet
bedömningen att sekretess redan gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighets- och sekretessförordningen i den
utsträckning som är motiverad av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. Tystnadsplikten enligt artikel 8 ska emellertid
även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella laboratorier. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är, med vissa
undantag, inte tillämplig utanför den offentliga sektorn. För att
Sverige ska uppfylla den nya kontrollförordningens krav måste
därför bestämmelser om tystnadsplikt för dessa organ, fysiska personer och officiella laboratorier införas.
Bedömningen är att en bestämmelse om tystnadsplikt bör införas
i den nya djurskyddslagen. Bestämmelsen bör ange att de som utför
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet inte obehörigen
får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om under
utförandet av sina uppgifter. I det allmännas verksamhet ska istället
offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.

15.12 Överklagande
Bedömning: Beslut av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet bör kunna överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Detta föranleder inte några
ändringar i djurskyddslagen.
Förslag: Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas
talan hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller
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av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut
av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla
även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet.
Skälen för bedömningen och förslaget
Enligt 11 kap. 2 § djurskyddslagen får andra beslut enligt lagen än
beslut i ärenden om etiskt godkännande överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Som konstaterats i avsnitt 6.5 bör även beslut
meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Eftersom sådana beslut redan omfattas av den
befintliga lydelsen av överklagandebestämmelsen finns det inte
något behov av att ändra bestämmelsen i den delen.
Som har konstaterats i avsnitt 6.5 bör det vara den delegerande
myndigheten som för talan hos domstolen i fråga om överklagade
beslut som är meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Detta bl.a. för att undvika
att en myndighet överprövar giltigheten av sina egna föreskrifter. En
bestämmelse om detta bör därför föras in djurskyddslagen.
I lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om
överklagande av beslut meddelade av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser om hur och inom vilken tid ett beslut
ska överklagas och till vilken instans ett överklagande ska ges in.
Lagen gäller dock inte överklagande av beslut meddelade av fysiska
personer. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning
än att samma regler som gäller för överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter bör gälla för överklagande av
beslut meddelade av fysiska personer. Detta bör framgå av
överklagandebestämmelsen i djurskyddslagen.
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15.13 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation,
dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut,
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, rättelse av skrivfel och liknande samt
vem som får överklaga ett beslut ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
Av 1 § förvaltningslagen (2017:900), som anger lagens
tillämpningsområde, framgår att lagen inte är tillämplig på organ
eller fysiska personer som utför förvaltningsuppgifter. Som framgår
av avsnitt 6.6 bör vissa av förvaltningslagens grundläggande
bestämmelser vara tillämpliga när organ med delegerade uppgifter
eller fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §), dokumentation av uppgifter (27 §),
dokumentation av beslut (31 §), motivering av beslut (32 §),
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
(33 och 34 §§), rättelse av skrivfel och liknande (36 §) samt vem som
får överklaga ett beslut (42 §). En bestämmelse om detta bör därför
föras in i djurskyddslagen.
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16.1

Behov av ändringar i miljöbalken

Tre av de områden som listas i artikel 1.2 i kontrollförordningen
faller inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det gäller unionslagstiftning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktionen, unionslagstiftning om krav för utsläppande på marknaden och användning av
växtskyddsmedel samt unionslagstiftning om hållbar användning av
bekämpningsmedel, med undantag för utrustning för spridning av
bekämpningsmedel. Vid kontroll av att lagstiftningen på dessa områden efterlevs tillämpas i dag bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken.
Bestämmelser som kompletterar den nya kontrollförordningen på
de områden som anges ovan och som måste meddelas i lag bör
införas i miljöbalken.
Miljöbalkens tillsynsmyndigheter tillämpar redan i dag en EUförordning om kontroll parallellt med miljöbalkens tillsynsbestämmelser i vissa ärenden. Vid kontroll av produkter som omfattas av
harmoniserad unionslagstiftning gäller Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll). Förhållandet
mellan den förordningen och miljöbalkens tillsynsbestämmelser
klargörs i miljötillsynsförordningen.
2016 års Marknadskontrollutredning har i betänkandet Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter
föreslagit en horisontell lag om marknadskontroll som föreslås gälla
vid all kontroll av nya och begagnade produkter som tillhandahålls
på marknaden. Enligt utredningen kan det dock för vissa produktområden finnas behov av att bibehålla en viss särreglering, t.ex. om
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området regleras av tvingande EU-förordningar eller om det behövs
straffsanktionerade bestämmelser.
På miljöområdet är gällande produktkrav tvingande och det finns
behov av straffsanktionerade bestämmelser. Detta talar för att bibehålla särregleringen på miljöområdet. Även andra skäl talar för detta.
Det är t.ex. lämpligt att beslut som fattas med stöd av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll på miljöområdet
alltjämt kan överklagas till mark- och miljödomstolarna. De bestämmelser som kompletterar EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll på miljöområdet bör därför finnas i miljöbalken.
För att regleringen ska vara sammanhållen och konsekvent på
miljöområdet bör EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen författningstekniskt
hanteras på samma sätt.
Den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll innehåller bl.a. bestämmelser om aktörernas skyldighet att ge kontrollmyndigheterna tillgång till uppgifter, varor och platser som behövs för kontrollen (artikel 15 i kontrollförordningen respektive artikel 19 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll), bestämmelser om delegering av
uppgifter till organ eller fysiska personer (artikel 28 i den nya
kontrollförordningen) samt bestämmelser om förelägganden och
förbud och andra åtgärder som kan vidtas av kontrollmyndigheterna
vid bristande efterlevnad (artikel 66 och artikel 138 i den nya
kontrollförordningen). Även om dessa bestämmelser ska tillämpas
direkt av kontrollmyndigheterna behövs vissa kompletterande
bestämmelser i nationell rätt för att förordningarna ska få avsedd
effekt. Det behövs t.ex. kompletterande bestämmelser om möjlighet
att besluta om de förelägganden och förbud som krävs för att
förordningarna som sådana ska följas. Vidare behövs bestämmelser
som ger kontrollmyndigheterna rätt att förena beslut som fattas med
stöd av förordningarna med vite och att bestämma att sådana beslut
ska gälla omedelbart. Därutöver behövs kompletterande
bestämmelser om verkställighet och rättelse, om anonyma inköp,
om rapporteringssystem för överträdelser, om tystnadsplikt samt
om avgifter, tillträde, forum och straff.
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Ändringar på förordningsnivå
Den nya kontrollförordningen medför behov av ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13). I miljötillsynsförordningen fördelas
ansvaret för tillsynen över bl.a. den unionslagstiftning som faller under miljöbalkens tillämpningsområde och som omfattas av den nya
kontrollförordningen eller EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll. Miljötillsynsförordningen innehåller också allmänna bestämmelser om hur tillsynen ska bedrivas.
Bestämmelserna i miljötillsynsförordningen behöver ses över för
att klargöra hur de förhåller sig till EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen. För
att underlätta för tillsynsmyndigheterna kan det också finnas skäl att
klargöra vilka materiella bestämmelser som ska kontrolleras med
stöd av den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Förslag till ändringar i miljötillsynsförordningen bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Hänvisningsteknik
Hänvisningar till EU-rättsakter kan göras antingen statiska eller dynamiska. En statisk hänvisning innebär att hänvisningen avser EUrättsakten i en viss angiven lydelse. En dynamisk hänvisning innebär
att hänvisningen avser EU-rättsakten i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
De föreslagna lagändringarna hänvisar till två EU-förordningar
som är direkt tillämpliga i svensk rätt. Skyldigheter och rättigheter
för de behöriga myndigheterna och de aktörer som omfattas av den
unionslagstiftning som faller inom förordningarnas tillämpningsområde följer direkt av förordningarna. I vissa fall krävs kompletterande nationella bestämmelser för att förordningarna ska få avsedd
effekt. De kompletterande nationella bestämmelserna inom miljöbalkens tillämpningsområde innebär utseende av behörig domstol,
fastställande av sanktioner för överträdelser av förordningarna samt
att vissa bestämmelser i miljöbalken utvidgas till att gälla även vid
kontroll enligt de aktuella EU-förordningarna. För att säkerställa att
EU-förordningarna alltid får omedelbart genomslag i Sverige bör
hänvisningarna till EU-förordningarna i de kompletterande bestämmelserna i miljöbalken vara dynamiska.
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När det gäller straffbestämmelserna innebär en sådan hänvisningsteknik en tillräcklig avgränsning av straffbestämmelsernas
räckvidd eftersom den kombineras med en ram inom vilken det
straffbara området anges.

16.2

EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen

Förslag: En upplysning förs in i 26 kap. miljöbalken om att det i
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och i
den nya kontrollförordningen finns bestämmelser om kontroll av
att EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde följs.
Skälen för förslaget
Bestämmelser om tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde
finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen. Bestämmelserna i balken och miljötillsynsförordningen kompletterar EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll vid marknadskontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde. I miljötillsynsförordningen erinras om att en tillsynsmyndighet, när bestämmelserna
om marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 är tillämpliga,
ska utföra de uppgifter som enligt den förordningen ankommer på
en marknadskontrollmyndighet och inte får vidta tillsynsåtgärder
som strider mot den förordningen.
Tillsynen ska säkerställa syftet med balken och föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för
detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av reglerna och besluten och
vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse (26 kap.
1 § miljöbalken). Tillsynskapitlet i miljöbalken gäller även ifråga om
tillsyn över att vissa EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde följs (26 kap. 5 § miljöbalken och 1 kap. 4 § miljötillsynsförordningen). Med EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde avses de EU-förordningar som listas i 2 kap. miljötillsynsförordningen.
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och
den nya kontrollförordningen är inte att anse som EU-förordningar
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inom balkens tillämpningsområde. De är horisontellt verkande EUförordningar som gäller på flera områden, inte bara miljöbalkens. De
innehåller inga materiella regler som kan kontrolleras utan endast
regler som ska tillämpas för att kontrollera att materiella bestämmelser efterlevs.
Tillsynskapitlet i miljöbalken bör ge en heltäckande bild av de bestämmelser som ska tillämpas för att kontrollera att miljöbalken och
de materiella bestämmelser som faller inom dess tillämpningsområde
följs. Det bör därför finnas en bestämmelse i 26 kap. miljöbalken
som upplyser om att det finns bestämmelser om kontroll av unionslagstiftning inom balkens tillämpningsområde i såväl EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll som i den nya kontrollförordningen.
Uttrycket kontroll bör användas som ett samlingsbegrepp för
kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll och offentlig kontroll enligt den nya kontrollförordningen (se mer om uttryck i avsnitt 16.3).

16.3

Ord och uttryck i miljöbalken

Bedömning: Ordet tillsyn bör fortfarande användas i miljöbalken.
I de bestämmelser som kompletterar kontrollförordningen och
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll bör
uttrycken kontroll respektive annan offentlig verksamhet enligt
kontrollförordningen användas.
Det saknas skäl att definiera dessa uttryck i miljöbalken.
Skälen för bedömningen
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet förekommer i dag inte i miljöbalken. Istället används ordet tillsyn. Innebörden av ordet tillsyn påverkar vilka åtgärder som kan vidtas för att
åstadkomma rättelse av ett agerande och vilken verksamhet som kan
finansieras med en tillsynsavgift.
Tillsyn är enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ett medel för att säkerställa syftet med lagstiftningen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynen består av verksamhet som innebär
att kontrollera att miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut
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som har meddelats med stöd av balken följs och att vidta åtgärder
för att åstadkomma rättelse om så inte sker. Med tillsyn avses också
verksamhet som syftar till att genom rådgivning och information
skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses.
Tillsynsverksamheten kan således delas in i två delar, dels den
myndighetsutövande
verksamheten,
dvs.
tillsynen
över
efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av
miljöbalken, dels tillsynsmyndigheternas andra uppgifter av
förebyggande och stödjande karaktär.
Tillsyn har en bredare innebörd än offentlig kontroll i den nya
kontrollförordningens mening och marknadskontroll i den mening
som avses i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Offentlig kontroll omfattar endast åtgärder som innebär kontroll av att den nya kontrollförordningen och de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 i förordningen efterlevs. Marknadskontroll är något bredare och omfattar utöver kontroll av regelefterlevnad också
åtgärder som innebär att produkter som inte är förenliga med kraven
i produktlagstiftningen dras tillbaka eller förbjuds eller hindras från
att tillhandahållas på marknaden och att allmänheten, kommissionen
och övriga medlemsstater informeras om detta. Uppgifter av
förebyggande
eller
stödjande
karaktär
faller
utanför
kontrollbegreppet i såväl den nya kontrollförordningen som i EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Vissa av de uppgifter som omfattas av miljöbalkens
tillsynsbegrepp men som inte handlar om offentlig kontroll ingår i
det som i den nya kontrollförordningen benämns annan offentlig
verksamhet. Uttrycket annan offentlig verksamhet täcker, som
framgår av avsnitt 6.3, bl.a. information till och dialog med
verksamhetsutövarna/aktörerna samt verkställighetsåtgärder eller
andra åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse vid bristande
efterlevnad. Vidare ingår tillståndsprövning i annan offentlig
verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att miljöbalkens
tillsynsbegrepp omfattar både de uppgifter som ingår i offentlig kontroll och marknadskontroll och delar av de uppgifter som ingår i annan offentlig verksamhet. Det som inte ingår i tillsynsbegreppet men
som ingår i annan offentlig verksamhet är bl.a. tillståndsprövning.
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Regeringen gav 2016 en särskild utredare i uppdrag att se över
organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken. Miljötillsynsutredningen har i sitt betänkande Miljötillsyn och
sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar respekt och enkelhet (SOU
2017:63) föreslagit en snävare definition av uttrycket tillsyn. Utredningens förslag är att tillsynsbegreppet i miljöbalken preciseras så att
det framgår att tillsyn alltid syftar till att åstadkomma regelefterlevnad. Vidare menar utredningen att tillsynsbegreppet bör begränsas
till främjande och kontrollerande åtgärder som riktas direkt mot den
som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet. Betänkandet har
remitterats och beredning av utredningens förslag pågår för närvarande inom regeringskansliet.
Eftersom miljöbalkens tillsynsbegrepp är under övervägande är
det inte lämpligt att nu föreslå ändringar i terminologin i 26 kap. Uttrycket tillsyn bör därför fortsätta att användas i miljöbalken tills vidare. I de bestämmelser som kompletterar kontrollförordningen och
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll bör orden
kontroll och annan offentlig verksamhet användas vid sidan av ordet
tillsyn. Eftersom orden kontroll och annan offentlig verksamhet inte
används självständigt utan alltid tillsammans med en hänvisning till
kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering saknas
skäl att definiera orden i balken.

16.4

Behöriga myndigheter och tillämpningsföreskrifter om offentlig kontroll

Förslag: Bestämmelsen om att utöva tillsyn i 26 kap. 3 §
miljöbalken utvidgas till att omfatta även kontroll enligt den nya
kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll. Med stöd av bemyndigandet i 26 kap. 3 § första
stycket miljöbalken kan regeringen besluta tillämpningsföreskrifter som kompletterar den nya kontrollförordningen och
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Skälen för förslaget
Av 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken framgår att tillsyn över
miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken utövas av Naturvårdsverket, förvarsinspektören för miljö och
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hälsa, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna i
enlighet med vad regeringen bestämmer. Regeringen har med stöd
av bemyndigandet i 26 kap. 3 § miljöbalken meddelat miljötillsynsförordningen (2011:13). Ansvarsfördelningen mellan de operativa
tillsynsmyndigheterna på de områden som nu är aktuella följer av
2 kap. 11–18, 19, 21 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.
Det saknas skäl att ändra ansvarsfördelningen mellan berörda
myndigheter enbart på grund av att den nya kontrollförordningen
kommer att vara tillämplig i vissa ärenden. Nuvarande tillsynsorganisation och den ansvarsfördelning som finns mellan tillsynsmyndigheterna bör därför gälla även vid offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Det
innebär att kommunerna kommer att behöva utses till behöriga
myndigheter enligt den nya kontrollförordningen. Det kommer att
ske på förordningsnivå.
Kommunerna tillförs inte några nya tillsynsobjekt härigenom
men de får ett nytt regelverk att följa och till viss del nya åligganden.
Om kommissionen utnyttjar de delegerade befogenheter som den
nya kontrollförordningen ger kan kommunerna dessutom bli skyldiga att följa särskilda krav och praktiska arrangemang under det att
den offentliga kontrollen utförs (se bl.a. artikel 24 i den nya kontrollförordningen). Utseende av kommunerna som behöriga myndigheter enligt den nya kontrollförordningen innebär således skyldigheter för kommunerna i den mening som avses i 8 kap. 2 § första
stycket 3 regeringsformen och kräver stöd i lag. För att regeringen
ska kunna utse kommunerna till behöriga myndigheter enligt den
nya kontrollförordningen behöver bestämmelsen i 26 kap. 3 § miljöbalken utvidgas till att gälla även offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Motsvarande gäller kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering
och marknadskontroll.
Normalt ingår det i en behörig myndighets uppgifter att ha kontakter med kommissionen och övriga medlemsstater på ett visst område. När det, som i detta fall, finns flera behöriga myndigheter inom
en medlemsstat måste en central myndighet utses som svarar för
kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater inom ett
område. Utseende av central myndighet kommer att ske på förordningsnivå. De kommunala nämnderna kommer alltså inte att
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åläggas uppgifter som innebär krav på kontakter med kommissionen
och behöriga myndigheter i andra medlemsstater.
Med stöd av bemyndigandet i 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken kan regeringen meddela tillämpningsföreskrifter om hur tillsynen enligt balken ska utövas samt föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. Bestämmelsen bör vara tillämplig även vid kontroll
och annan offentlig verksamhet som utövas med stöd av kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Med stöd av bemyndigandet kan regeringen meddela
tillämpningsföreskrifter som kompletterar kontrollförordningen
och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Ett exempel på en bestämmelse i den nya kontrollförordningen
som aktualiserar ett behov av tillämpningsföreskrifter är artikel 10.2.
Enligt denna bestämmelse ska de behöriga myndigheterna, utan att
det påverkar bestämmelser om befintliga förteckningar eller register,
upprätta en förteckning över aktörer och hålla denna uppdaterad.
Bestämmelsen innehåller inga krav på hur förteckningen ska utformas och vilka uppgifter som ska tas in i förteckningen. För att förteckningarna ska vara enhetligt utformade kan det finnas skäl att föreskriva om vad myndigheterna måste iaktta i aktuellt avseende för
att uppfylla kravet i artikel 10.2.

16.5

Samordning mellan behöriga myndigheter

Förslag: Bestämmelserna om tillsynsmyndigheter och tillsyn i
26 kap. 4, 6 och 7 §§ miljöbalken utvidgas till att gälla även i fråga
om kontrollmyndigheter och kontroll av unionslagstiftning inom
balkens tillämpningsområde, enligt EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen. Bestämmelserna ska även vara tillämpliga under
det att kontrollmyndigheterna utför annan offentlig verksamhet
med stöd av den nya kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
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Den nya kontrollförordningen ålägger medlemsstaterna att säkerställa en effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda
myndigheter om flera myndigheter utses till behöriga myndigheter
enligt förordningen (artikel 4.2 a). En fungerande samordning är en
förutsättning för att kraven i den nya kontrollförordningen ska
kunna följas. I dag gäller enligt 26 kap. 6 § första stycket miljöbalken
att tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som ska utöva tillsyn i särskilda
hänseenden. Enligt andra stycket i samma paragraf får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om att tillsynsmyndigheterna ska lämna sådana uppgifter som behövs för att en regional eller central tillsynsmyndighet ska kunna
fullgöra sitt samordnande, kontrollerade och uppföljande ansvar.
I Miljötillsynsutredningens uppdrag, som gavs 2016, ingick bl.a.
att analysera om det finns ett behov av ytterligare regler eller andra
insatser för att stärka och utveckla samarbetet mellan de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och mellan de vägledande och operativa tillsynsmyndigheterna. Utredningen har i sitt betänkande lämnat förslag om en bättre samverkan för en mer effektiv och enhetlig
tillsyn (SOU 2017:63). Betänkandet har remitterats och beredning
av utredningens förslag pågår för närvarande på regeringskansliet.
Oavsett vilka regler som gäller vid den tillsyn och kontroll som
tillsynsmyndigheterna utför bör skyldigheten att samarbeta med
andra tillsynsmyndigheter vara densamma. Bestämmelserna i 26 kap.
6 § miljöbalken bör därför gälla även när myndigheterna utför kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll
eller enligt den nya kontrollförordningen när kontrollen avser att
EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde följs.
Bestämmelsen bör även gälla när de behöriga myndigheterna utför annan offentlig verksamhet med stöd av kontrollförordningen
eller de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordningen. Innebörden av uttrycket annan offentlig verksamhet behandlas i avsnitt
6.3. Åtgärder för att främja regelefterlevnad samt åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse är att anse som annan offentlig
verksamhet i den nya kontrollförordningens mening. I praktiken bedöms de åtgärder som i dag omfattas av det breda begreppet tillsyn
omfattas av uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i den nya kontrollförordningen.
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Regeringen kan med stöd av bemyndigandet i 26 kap. 3 § första
stycket miljöbalken meddela närmare föreskrifter om hur kontrollmyndigheterna ska samarbeta, se avsnitt 16.4.

16.6

Förelägganden och förbud, vite och verkställighet

Förslag: Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken om förelägganden
och förbud, vite, verkställighet och rättelse på den felandes
bekostnad samt omedelbart verkställbara beslut utvidgas till att gälla
även vid kontroll av unionslagstiftning inom balkens
tillämpningsområde i enlighet med EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen. Åtgärder får bara vidtas med stöd av kapitlet om de
inte kan vidtas enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen och inte
strider mot dem.
Skälen för förslaget
Förelägganden och förbud
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att
balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska följas.
Motsvarande bestämmelse i den nya kontrollförordningen finns
i artikel 138. Bestämmelsen ålägger de behöriga myndigheterna att
vid en konstaterad bristande efterlevnad vidta alla åtgärder som är
nödvändiga för att fastställa orsaken till och omfattningen av den
bristande efterlevnaden och fastställa aktörens ansvar. Vidare ska de
behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och förebygger ytterligare upprepningar. Med stöd av artikel 138 kan den behöriga myndigheten bl.a. förbjuda att varor släpps ut på marknaden,
beordra att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras
samt beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller
använder, läggs ned under en lämplig tidsperiod. Om det står klart
att viss införsel av djur och varor inte är förenlig med de
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bestämmelser som avses i artikel 1.2 är den behöriga myndigheten
dessutom skyldig att vidta vissa åtgärder enligt artikel 66 i förordningen.
Artikel 66 och 138 är endast tillämpliga vid konstaterad bristande
efterlevnad. Vid misstanke om att bestämmelserna inte följs gäller
artikel 137.2 och 3 som innebär att myndigheterna ska utföra en
undersökning för att bekräfta eller undanröja sådana misstankar
samt artikel 65 som ger de behöriga myndigheterna rätt att omhänderta sändningar av djur och varor som förs in till unionen i avvaktan
på offentlig kontroll.
Det är oklart om artikel 138 kan tillämpas vid bristande efterlevnad av förordningen som sådan, t.ex. om en aktör inte uppfyller sina
skyldigheter enligt artikel 15 i förordningen. De behöriga myndigheterna kan dock ha ett behov av att meddela förelägganden och förbud i kontrollverksamheten även i sådana fall. Om t.ex. en aktör inte
ger en myndighet som begär det tillgång till dokument enligt artikel
15 i förordningen bör det finnas en möjlighet för myndigheten att
förelägga aktören att ge myndigheten tillgång till den efterfrågade
dokumentationen. Detta innebär inte ytterligare åligganden för aktörerna utan ger endast kontrollmyndigheterna ett verktyg för att
säkerställa att aktörerna följer sina åligganden enligt den nya kontrollförordningen. Det är en förutsättning för att kontrollen ska vara
effektiv. Medlemsstaterna är enligt artikel 5 i den nya kontrollförordningen skyldiga att se till att kontrollen och annan offentlig verksamhet är verkningsfull och lämplig. Bestämmelsen i 26 kap. 9 §
miljöbalken bör därför utvidgas så att den även gäller de förelägganden och förbud som behövs för att den nya kontrollförordningen
ska följas.
Bestämmelsen i 26 kap. 9 § miljöbalken bör även utvidgas till att
gälla förelägganden och beslut som behövs för att EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll ska följas. I artikel 19 i EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll regleras de
åtgärder som myndigheterna kan vidta i sin marknadskontroll.
Myndigheterna får bl.a. förstöra eller på annat sätt göra produkter
som utgör en allvarlig risk obrukbara, om de anser det vara en
nödvändig åtgärd. Bestämmelsen är inte avsedd att vara
uttömmande. I artikel 16 och 20 i förordningen åläggs medlemsstaterna därutöver att se till att myndigheterna kan vidta effektiva
åtgärder för att säkerställa att produkter som utgör en allvarlig risk
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återkallas, dras tillbaka eller förbjuds. För att säkerställa en effektiv
marknadskontroll bör myndigheterna ha möjlighet att meddela de
förelägganden och förbud som krävs för att produktkrav ska kunna
följas på miljöområdet och för att marknadskontrollen ska kunna
bedrivas. Det innebär att myndigheterna kan besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att säkerställa att de
produkter som finns på marknaden uppfyller tillämpliga
produktkrav i harmoniserad unionslagstiftning.
Vite
Bestämmelserna om åtgärder vid bristande efterlevnad i den nya
kontrollförordningen ger i sig inte stöd för att förena ett föreläggande eller ett förbud med vite. Detsamma gäller bestämmelserna i
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. En rätt att
förena förelägganden och förbud med vite finns dock i 26 kap. 14 §
miljöbalken.
Vitesföreläggande är ett viktigt verktyg för tillsynsmyndigheterna och det bör även vara tillgängligt när myndigheter utför uppgifter enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll
och den nya kontrollförordningen. Eftersom vitesförläggande kräver stöd i lag bör rätten enligt 26 kap. 14 § miljöbalken att förena ett
föreläggande eller ett förbud vid vite även gälla beslut som fattas med
stöd av bestämmelserna i EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen.
Verkställighet
Beslut som har fattats med stöd av 26 kap. 9–13 §§ miljöbalken får
verkställas enligt 26 kap. 17 § miljöbalken och är således en exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § utsökningsbalken.
Beslut som har fattats med stöd av bestämmelserna i den nya
kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll bör kunna verkställas på samma sätt. Det kan t.ex.
handla om verkställighet av ett föreläggande att bortskaffa
växtskyddsmedel som lagras i strid med föreskrifter som genomför
direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel.
Bestämmelsen i 26 kap. 17 § miljöbalken bör därför vara tillämplig
även när ett beslut har fattats med stöd av bestämmelserna i EU:s
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förordning om ackreditering och marknadskontroll eller den nya
kontrollförordningen.
Rättelse
Istället för att begära verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken
får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på den felandes
bekostnad. Sådant beslut får meddelas utan föregående föreläggande
eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller det finns andra
särskilda skäl (26 kap. 18 §).
Möjligheten att besluta om rättelse på den felandes bekostnad bör
även finnas när myndigheter utför uppgifter enligt EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen i 26 kap. 18 § miljöbalken bör därför vara
tillämplig även när ett beslut har fattats med stöd av bestämmelserna
i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll eller den
nya kontrollförordningen.
Ersättning för prover och provtagning
Enligt 26 kap. 22 a § miljöbalken får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmelser meddela föreskrifter om skyldighet
för den som saluför, överlåter eller till eller från Sverige för in eller
ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara att lämna de
prover som behövs för tillsynen. Den som har lämnat ett prov enligt
sådana föreskrifter ska enligt 22 b § ha rätt till ersättning för provet
från den myndighet som provet lämnats till, om det finns särskilda
skäl för det och behöver inte ersätta kostnaderna för provtagning
och undersökning av prover om det finns särskilda skäl för det.
Frågan om rätt att ta varuprover och prover regleras i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen. Marknadskontrollmyndigheterna har enligt EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll rätt att ta nödvändiga provexemplar av produkterna (artikel 19.1). Den nya kontrollförordningen ger kontrollmyndigheterna rätt att begära att
aktörerna ger myndigheterna tillgång till djur och varor under deras
kontroll (artikel 15.1). Härigenom ges myndigheterna en möjlighet
att ta prover på djuren och varorna.

428

Ds 2018:41

Ändringar i miljöbalken

EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll saknar
bestämmelser om ersättning för prover och provtagning. Den nya
kontrollförordningen reglerar inte heller hur kostnaderna för undersökningar och provtagning ska fördelas när det är fråga om offentlig
kontroll av den unionslagstiftning som faller inom miljöbalkens
tillämpningsområde. Medlemsstaterna har emellertid rätt att ta ut
avgifter för att täcka sådana kostnader (artikel 80).
Det är lämpligt att de principer för kostnadsfördelning som gäller
enligt miljöbalken gäller även när en undersökning eller provtagning
görs som ett led i kontroll i enlighet med den nya kontrollförordningen eller i enlighet med EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll. Bestämmelserna i 26 kap. 22 b § miljöbalken om
ersättning för kostnader för undersökning och provtagning bör därför vara tillämpliga även i dessa fall.
Omedelbart verkställbara beslut
Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma
att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Det kan
finnas ett behov av att bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart
när skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra skador eller olägenheter. Bestämmelsen bör vara tillämplig även när en kontrollmyndighet meddelar ett beslut med stöd av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen.
Åtgärder enligt 26 kap. miljöbalken är subsidiära till EU-förordningarna
Den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll är avsedda att vara harmoniserande inom
sina respektive tillämpningsområden. Förordningarnas bestämmelser om befogenheter för kontrollmyndigheterna är direkt tillämpliga
i Sverige och gäller framför nationella bestämmelser. Åtgärder får
därför bara vidtas med stöd av 26 kap. miljöbalken om en sådan åtgärd inte kan vidtas enligt EU-förordningarna och inte strider mot
dem.
Det innebär t.ex. att åtgärder ska vidtas med stöd av artikel 138 i
den nya kontrollförordningen när bristande efterlevnad av den
unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 i förordningen har konstaterats. I sådana fall ska inte 26 kap. 9 § miljöbalken läggas till grund
för ett beslut. Åtgärder kan dock vidtas med stöd av 26 kap. 9 §
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miljöbalken när en aktör inte efterlever kraven i den nya
kontrollförordningen som sådan, t.ex. genom att inte ge tillgång till
dokumentation.
När det gäller kostnad för prover och provtagning måste de behöriga myndigheterna följa skyldigheten i artikel 83.2 i den nya kontrollförordningen att inte återbetala avgifter direkt eller indirekt,
förutom i de fall de har tagits ut felaktigt. De behöriga myndigheterna kan således med stöd av 26 kap. 22 b § miljöbalken besluta att
en aktör inte ska behöva ersätta kostnader för provtagning och
undersökning av prover som har tagits vid kontroll i enlighet med
den nya kontrollförordningen men kan inte i något fall återbetala
kostnader som rätteligen har tagits ut.

16.7

Tystnadsplikt

Förslag: Bestämmelsen om tystnadsplikt i 26 kap. 27 §
miljöbalken utvidgas till att gälla när enskilda utför uppgifter
enligt den nya kontrollförordningen eller enligt EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll.
Skälen för förslaget
Som framgår av avsnitt 6.6 finns det bestämmelser om tystnadsplikt
i den nya kontrollförordningen för den som utför offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet (artikel 8). Enligt dessa bestämmelser ska medlemsstaterna säkerställa att det införs lämpliga skyldigheter i fråga om konfidentiell behandling för all personal och enskilda personer som anlitas vid offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet. Tystnadsplikten enligt artikel 8 i den nya kontrollförordningen gäller inte bara för personal vid kontrollmyndigheterna
utan även för personal som är anställda vid organ med delegerade
uppgifter, fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt
för officiella laboratorier.
För tillsynsmyndigheter i det allmännas verksamhet gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt offentlighets- och
sekretessförordningen. Enligt 26 kap. 27 § miljöbalken gäller dessutom tystnadsplikt för enskilda som har utfört uppgifter på uppdrag
av tillsynsmyndigheterna. Bestämmelsen föreskriver tystnadsplikt
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för den som har tagit befattning med ärenden enligt balken. Med befattning avses såväl den administrativa hanteringen som praktiska åtgärder (prop. 1997/98:45 del 1 s. 285).
Bestämmelsen om tystnadsplikt i 26 kap. 27 § miljöbalken bör
gälla även när enskilda utför uppgifter enligt den nya kontrollförordningen eller enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

16.8

Offentlig kontroll och verksamhetsutövarens
egenkontroll

Bedömning: Bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap. 19 §
miljöbalken bör fortsätt gälla i fråga om den unionslagstiftning
som omfattas av den nya kontrollförordningen och EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Skälen för bedömningen
Verksamhetsutövarens egenkontroller
Regler om egenkontroll på miljöområdet finns i 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontrollen innebär att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska också genom egna undersökningar
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Om tillsynsmyndigheten begär det ska
aktören ifråga även lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten.
Bestämmelsen om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken gäller
i fråga om krav som följer av balken eller föreskrifter meddelade med
stöd av balken samt i fråga om de EU-förordningar som listas i 2 kap.
miljötillsynsförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
enligt 26 kap. 19 § sista stycket miljöbalken meddela närmare föreskrifter om kontrollen. Liknande bemyndiganden för regeringen
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och den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att utföra en för verksamhetens art lämpad
egenkontroll finns på flera av de andra områdena som omfattas av
den nya kontrollförordningen (se t.ex. 19 § livsmedelslagen).
Egenkontroll omfattas inte av begreppen offentlig kontroll eller
marknadskontroll, vilka begrepp endast avser verksamhet som bedrivs och åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter. Den nya
kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll förutsätter dock att aktörerna bedriver egenkontroll.
För att kontrollmyndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter
på ett effektivt sätt bör de aktörer som bedriver verksamhet på de
områden som faller inom såväl miljöbalkens som den nya kontrollförordningens tillämpningsområden fortsättningsvis vara skyldiga
att kontrollera sin egen verksamhet på samma sätt som sker i dag.
Detsamma gäller unionslagstiftning som faller under EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken bör
därför fortsatt gälla i fråga om den unionslagstiftning som omfattas
av den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

16.9

Anonyma inköp som ett verktyg i kontrollen

Förslag: Det ska vara möjligt för en myndighet som utövar tillsyn
enligt miljöbalken, den nya kontrollförordningen eller EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll att, om det är
nödvändigt för att skydda människors eller djurs liv eller hälsa eller
miljön, under annan identitet och utan att ange avsikten med
inköpet köpa in produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller
gällande krav.
Skälen för förslaget
Artikel 36 i den nya kontrollförordningen ger de behöriga myndigheterna rätt att för offentlig kontroll använda prover som de har beställt utan att identifiera sig (se avsnitt 6.7). Av bestämmelsen fram-
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går inte uttryckligen att anonyma inköp får göras utan bara att prover som de behöriga myndigheterna har beställt av aktörer utan att
identifiera sig får användas för offentlig kontroll.
I Sverige gäller att myndighetsutövning ska ske med stöd av lag i
öppna och för medborgarna iakttagbara former. Det innebär som utgångspunkt att en myndighet ska göra provinköp för att kontrollera
efterlevnaden av gällande regler i eget namn. En ordning med anonyma inköp väcker frågor av rättssäkerhetskaraktär och aktualiserar
frågan om dold myndighetsutövning får förekomma och i så fall under vilka omständigheter det får ske. Riksdagens ombudsmän (JO)
har i ett beslut från 2009 (beslut 2009-12-18, dnr 2972-2009) uttalat
att anonyma köp inte bör användas om det inte har stöd i lag
eftersom grundregeln är att all myndighetsutövning ska bygga på
fast rättslig grund.
Myndigheters förvärv av produkter är inte i normalfallet förenat
med praktiska svårigheter eller problem. Det går dock inte att utesluta att en ekonomisk aktör förser en myndighet med en produkt
som uppfyller gällande krav, ett s.k. golden sample, medan den produkt som tillhandahålls på marknaden under samma namn inte har
egenskaper som möter gällande krav. För att undvika ett sådant scenario kan det finnas skäl att överväga en möjlighet för myndigheterna att köpa in produkter anonymt.
2016 års marknadskontrollutredning har kartlagt myndigheternas arbete med marknadskontroll och har inte funnit att det skulle
vara ett vanligt förekommande problem att myndigheter får ”fel”
produkt vid ett öppet förvärv av en produkt för provning. Utredningen konstaterar samtidigt att produkter som inte uppfyller gällande krav kan vara förenade med risker av varierande grad som i de
allvarligaste fallen kan innebära fara för den enskildes liv och hälsa.
Utredningens sammantagna bedömning är att det finns starka skäl
för att införa en författningsreglerad möjlighet för myndigheter att
under annan identitet köpa in produkter för kontroll (SOU 2017:69
s. 240).
I sammanhanget bör beaktas att det finns en rätt för tillsynsmyndigheterna att göra anonyma inköp i artikel 9 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om
samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar
för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004. Bestämmelsen ger myndigheterna rätt att
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köpa in varor eller tjänster genom testinköp, om nödvändigt under
dold identitet, för att upptäcka överträdelser som omfattas av förordningen och bevis, inklusive befogenhet att inspektera, observera,
undersöka, demontera eller testa varor eller tjänster.
Förordning (EU) 2017/2394 gäller unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen. Den är inte tillämplig på den unionslagstiftning som omfattas av den nya kontrollförordningen eller
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Det är
dock rimligt att tillsynsmyndigheterna har samma möjligheter att
kontrollera den lagstiftning som syftar till att skydda människors
hälsa och miljö som konsumentskyddslagstiftningen. De produktkrav som finns i balken, föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken samt i den unionslagstiftning som faller under EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen rör till stor del krav på varor som är tillgängliga för
konsumenter. För att kunna kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen och för att kunna skydda konsumenterna är det angeläget att
de produkter som myndigheterna får från aktörerna överensstämmer med de som säljs i handeln. Mot bakgrund härav är det rimligt
att tillsynsmyndigheter får göra anonyma inköp vid kontroll av
efterlevnaden av lagstiftning som faller under miljöbalken, den nya
kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll.
Med hänsyn till att det rör sig om dold myndighetsutövning,
vilket bara får ske med stöd i lag, bör det införas en särskild bestämmelse i 26 kap. miljöbalken som ger tillsynsmyndigheterna rätt att
under annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa
in produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
Vid inköp i butik förekommer redan idag att myndigheternas
tjänstemän gör inköp med kontanter eller med kortbetalning utan
att särskilt uppge att inköpen görs för en myndighets räkning och i
dess tillsynsverksamhet. Möjligheten att göra anonyma inköp får
störst praktisk betydelse vid inköp över internet då både beställarens
namn och personnummer kan efterfrågas.
Rätten att göra anonyma inköp som ett led i kontrollen enligt den
nya kontrollförordningen bör endast gälla de behöriga
myndigheterna. Organ med delegerade uppgifter eller fysiska
personer till vilka det har delegerats uppgifter (se avsnitt 6.4) bör
inte kunna göra anonyma inköp för att kontrollera den
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unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 b) och h) i den nya
kontrollförordningen. De kan dock enligt artikel 36.3 i den nya
kontrollförordningen använda sådana prover för offentlig kontroll.
Utgångspunkten i svensk rätt är, som nämnts i avsnitt 6.7, att
myndighet ska utövas öppet. Avsteg från den principen får inte vara
mer långtgående än vad syftet med åtgärden kräver. Mot den
bakgrunden finns det anledning att begränsa tillämpningsområdet
för bestämmelserna om anonyma inköp. De aktuella regelverkens
skyddsintressen är ytterst människors och djurs liv och hälsa och
miljön. Det bör därför komma till uttryck i bestämmelserna att
anonyma inköp endast är tillåtna om det är nödvändigt för att
skydda dessa intressen.

16.10 Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet till organ och
fysiska personer
Bedömning: Bestämmelserna om delegering av uppgifter till
privata organ och fysiska personer i artiklarna 28 och 31 i den nya
kontrollförordningen föranleder inte några kompletterande
bestämmelser i miljöbalken.
Skälen för bedömningen
Enligt artiklarna 28 och 31 i den nya kontrollförordningen får de behöriga myndigheterna delegera vissa uppgifter som ingår i den
offentliga kontrollen eller i annan offentlig verksamhet till ett eller
flera organ med delegerade uppgifter eller en eller flera fysiska personer i enlighet med villkoren i artikel 29 eller 30 (se avsnitt 6.4).
Vissa EU-förordningar på livsmedelsområdet förutsätter att enskilda kontrollorgan kan utses för att utöva kontrolluppgifter. Det
gäller t.ex. rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande
av förordning (EEG) nr 2092/91 som medger delegering av inspektion och certifiering av ekologisk produktion till en oberoende privat
tredje part. Syftet med bestämmelserna om delegering i artiklarna
28-33 i den nya kontrollförordningen är framförallt att reglera villkoren för delegering av uppgifter till sådana organ. Artiklarna är
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dock generellt tillämpliga vid kontroll av den lagstiftning som avses
i artikel 1.2 i den nya kontrollförordningen. Delegeringsmöjligheten
kommer därför gälla även på miljöområdet.
Delegering av tillsynsuppgifter till privata organ förekommer inte
på miljöområdet idag. I 26 kap. miljöbalken finns visserligen en möjlighet för tillsynsmyndigheterna att delegera tillsynsuppgifter men
den möjligheten avser endast delegering till fysiska personer och
endast uppgiften att besiktiga en anläggning i enlighet med vad som
föreskrivs i tillståndsbeslut. Det finns inte heller något som talar för
att de behöriga myndigheterna kommer att delegera uppgifter till
privata organ i någon större utsträckning på miljöområdet.
Om en behörig myndighet använder sig av artiklarna 28 eller 31 i
den nya kontrollförordningen behöver den centrala tillsynsmyndigheten få information om delegeringen, dels för att kunna fullgöra sin
uppgiftsskyldighet gentemot kommissionen (se artikel 2 b i den nya
kontrollförordningen), dels för att kunna säkerställa att delegeringen har skett i enlighet med villkoren i artiklarna 29 och 30.
Regeringen avser därför att med stöd av 26 kap. 6 § andra stycket
miljöbalken föreskriva att de behöriga myndigheterna ska informera
en central myndighet (som utsetts i enlighet med artikel 2 b i den
nya kontrollförordningen) om eventuell delegering som sker med
stöd av bestämmelserna i förordningen.

16.11 Rapporteringssystem för överträdelser
Förslag: En myndighet som utövar kontroll enligt den nya
kontrollförordningen ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för att hantera anmälningar om misstänkta
överträdelser av förordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska ha rätt att meddela föreskrifter om sådana rapporteringssystem.
Skälen för förslaget
Den nya kontrollförordningen ålägger medlemsstaterna att se till att
de behöriga myndigheterna har verkningsfulla mekanismer för att
möjliggöra rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser av
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förordningen (avsnitt 6.8). Dessa mekanismer ska omfatta bl.a. förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av dem (artikel 140 i den nya kontrollförordningen).
Skyldigheten att inrätta rapporteringssystem följer inte direkt av
den nya kontrollförordningen utan förutsätter kompletterande nationell lagstiftning. Eftersom det är fråga om en uppgift som inte i
dag ligger på de kommunala tillsynsmyndigheterna måste den
nationella genomförandebestämmelsen ha lagform. Regeringen bör
ges ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemet.

16.12 Avgifter
Förslag Bestämmelserna om avgifter i 27 kap. 1 § miljöbalken bör
gälla även myndigheters kostnader för kontroll enligt EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll samt för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt den nya
kontrollförordningen.
Skälen för förslaget
Enligt 27 kap. 1 § första stycket 1 miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning
och tillsyn enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av
EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde. Med EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde avses de EUförordningar som listas i 2 kap. miljötillsynsförordningen och som i
dag kontrolleras med stöd av bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken.
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den
nya kontrollförordningen är inte att anse som EU-förordningar
inom balkens tillämpningsområde (se avsnitt 16.2).
Bestämmelser om avgifter finns i bl.a. artikel 80 i den nya kontrollförordningen. Enligt artikeln får medlemsstaterna ta ut avgifter
för att täcka kostnaderna för såväl offentlig kontroll som annan
offentlig verksamhet. EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll saknar bestämmelser om finansiering av kontrollen.
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I likhet med vad som gäller för tillsyn och prövning enligt balken
bör de behöriga myndigheterna kunna ta ut avgifter för att utföra
kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Bemyndigandet i 27 kap. 1 §
miljöbalken bör ändras så att det även omfattar myndigheters kostnader för sådan verksamhet. Med en myndighets kostnader avses
även kostnader för åtgärder som vidtas av organ eller fysiska personer på uppdrag av en kontrollmyndighet i enlighet med artiklarna
28–33 i den nya kontrollförordningen.
I ett sådant fall får tillsynsmyndigheten ta ut en avgift för de
delegerade uppgifter som vidtagits av organet eller den fysiska
personen enligt den taxa som gäller i kommunen. Myndighetens
kostnad är då den ersättning som betalas till det organ eller den
fysiska personen som har utfört uppgiften.
Utgångspunkten bör vara att avgifterna ska täcka kostnaderna för
åtgärder som vidtas i enlighet med den nya kontrollförordningen
eller EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll för
att unionslagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde ska
följas. Med kontroll avses den rena kontrollverksamheten. Annan
offentlig verksamhet omfattar bl.a. arbete för att främja regelefterlevnad och åtgärder för att säkerställa att en berörd aktör åtgärdar en
bristande efterlevnad.
Den föreslagna ändringen innebär att också kommunfullmäktige
får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

16.13 Rätt till tillträde
Förslag: Bestämmelsen om rätt till tillträde i 28 kap. 1 §
miljöbalken ändras så att den även gäller vid fullgörandet av
uppgifter enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll och den nya kontrollförordningen.
Ersättning för skada och intrång ska inte betalas om åtgärderna vidtas med anledning av kontroll av att EU-lagstiftning
inom denna balks tillämpningsområde följs.
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Skälen för förslaget
Enligt artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, där
behöriga myndigheter så kräver, ge tillgång till utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under deras kontroll och deras
omgivningar samt djur och varor under deras kontroll, sina datoriserade informationshanteringssystem samt dokument och annan
relevant information. Aktörernas skyldighet enligt denna artikel gäller också om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet utförs av organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer som
delegerats vissa uppgifter (artikel 15.6).
Enligt artikel 19.1 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll får marknadskontrollmyndigheterna, när detta är nödvändigt och motiverat, kräva att aktörerna ger dem tillträde till sina
lokaler.
De behöriga myndigheterna ska enligt artikel 5 i den nya kontrollförordningen ha rättsliga förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till aktörernas byggnader med tillhörande mark
och tillgång till deras dokumentation så att de kan utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Förordningen förutsätter således att det
finns kompletterande bestämmelser i nationell rätt som ger de behöriga myndigheterna de befogenheter som de behöver för att kunna
utföra sina uppgifter enligt dessa förordningar.
I 28 kap. 1 § miljöbalken finns en bestämmelse som ger en myndighet eller den som på myndighetens uppdrag utför ett arbete rätt
att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt
transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder för att fullgöra sina uppgifter enligt balken eller EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde. Bestämmelsen i 28 kap.
1 § miljöbalken bör utvidgas till att gälla uppgifter som följer av den
nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering
och marknadskontroll så att det inte råder någon tvekan om att de
behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att de
ska kunna utföra sina uppgifter.
Uttrycket ”den som på myndighetens uppdrag utför ett arbete”
bedöms omfatta organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som delegerats vissa uppgifter enligt den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen i 28 kap. 1 § miljöbalken gäller således även
när sådana organ och fysiska personer utför de uppgifter som har
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delegerats till dem enligt bestämmelserna i den nya kontrollförordningen.
Detta innebär att en myndighet som utför uppgifter enligt EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya
kontrollförordningen, som en sista utväg kan begära polishjälp med
stöd av 28 kap. 8 § miljöbalken för att få tillträde till en fastighet eller
en lokal.
Av den nya kontrollförordningen följer att kommissionens
experter ska kunna genomföra kontroller i medlemsstaterna för att
verifiera tillämpningen av den relevanta unionslagstiftningen. Kontrollerna ska organiseras i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och utföras regelbundet. Eftersom kontrollen är tänkt att genomföras tillsammans med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna behöver kommissionens experter inte ges
en självständig rätt till tillträde. Det är tillräckligt att de behöriga
myndigheterna ges en rätt till tillträde. Av artikel 116.3 i den nya
kontrollförordningen följer att kommissionens expert har rätt att
följa med de behöriga myndigheternas personal vid tillsynsbesök.
Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång med
anledning av en åtgärd enligt 28 kap. 1 § miljöbalken finns i 31 kap.
10 §. Av bestämmelsen följer att ersättning inte ska betalas om åtgärderna vidtas med anledning av tillsyn över en verksamhet som utövas på fastigheten. På samma sätt som gäller för tillsyn bör ersättning inte heller betalas när åtgärder vidtas med anledning av kontroll
enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll eller
den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen i 31 kap. 10 § bör ändras i enlighet med detta.

16.14 Sanktioner
Förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en
oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har
betydelse för en myndighets kontroll enligt EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen döms för försvårande av miljökontroll till böter
eller fängelse i högst två år.
Skälen för förslaget
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Överträdelser av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och den nya kontrollförordningen
Den nya kontrollförordningen ålägger medlemsstaterna att fastställa
regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de
tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande (artikel 139.1). EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll ålägger medlemsstaterna att anta regler om
sanktioner, vilka får inbegripa straffrättsliga sanktioner för allvarliga
överträdelser, av bestämmelserna i förordningen (artikel 41).
Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande
och får skärpas om aktören tidigare har begått en liknande överträdelse av bestämmelserna i förordningen.
Straffbestämmelsen i 29 kap. 5 § miljöbalken kriminaliserar lämnandet av oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan handling
som ska ges in till en myndighet enligt en bestämmelse i miljöbalken
eller enligt en bestämmelse som i det enskilda fallet har beslutats
med stöd av balken eller regeringens föreskrifter. Att lämna oriktiga
uppgifter till en behörig myndighet som har begärt att få tillgång till
uppgifter enligt artikel 15 i den nya kontrollförordningen eller
artikel 19 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll
bör straffsanktioneras på motsvarande sätt.
Storleken på ekonomiska sanktioner
Medlemsstaterna ska enligt artikel 139.2 i den nya kontrollförordningen säkerställa att ekonomiska sanktioner för överträdelser av
förordningen och av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, om de
begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande, ska återspegla
aktörens ekonomiska fördel eller, beroende på vad som är lämpligt,
en procentandel av aktörens omsättning.
Bakgrunden till artikel 139.2 i den nya kontrollförordningen är
den s.k. hästköttsskandalen och syftet med bestämmelsen är i första
hand att hindra den ekonomiska vinningen vid matfusk. Bestämmelsen är dock enligt sin ordalydelse inte begränsad till att gälla matfusk
utan gäller generellt vid överträdelser av kontrollförordningen eller
den unionsrätt som avses i artikel 1.2. En viktig avgränsning är
emellertid att handlingarna ska ha begåtts genom bedrägligt eller
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vilseledande agerande. I de fall en gärning begås av oaktsamhet finns
ingen skyldighet att bestämma ekonomiska sanktioner med
beaktade av den ekonomiska vinningen med överträdelsen.
Överträdelser av vissa av de bestämmelser som avses i artikel 1.2b
och 1.2h i den nya kontrollförordningen är straffsanktionerade i
29 kap. miljöbalken. T.ex. ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet släpper ut icke godkända växtskyddsmedel på marknaden dömas
för miljöfarlig kemikaliehantering. Straffskalan omfattar böter eller
fängelse i högst två år.
Ekonomiska fördelar som har uppkommit till följd av ett brott
kan beaktas vid beslut om förverkande. De grundläggande reglerna
om förverkande finns i 36 kap. brottsbalken. Reglerna om
förverkande av utbyte av brott och om förverkande av hjälpmedel
m.m. är med vissa undantag tillämpliga på specialstraffrättsliga regler
om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Bestämmelsen i 36 kap. 4 § brottsbalken är däremot generellt tillämplig även
inom specialstraffrätten oavsett straffskala. Enligt bestämmelsen ska
förverkande ske av värdet av de ekonomiska fördelar som uppkommit för en näringsidkare till följd av ett brott som är begånget i utövningen av näringsverksamhet.
Bestämmelser om miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa
skyldigheter i den unionsrätt som avses i 1.2b och 1.2h finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift. Bestämmelserna i
förordningen avser överträdelser som har bedömts som mindre allvarliga. Ansvaret vid en konstaterad överträdelse är strikt. Det krävs
således inte att en överträdelse har begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet för att en avgift ska tas ut. Avgiftsnivåerna i förordningen
om miljösanktionsavgifter är schabloniserade. I de allra flesta fall
återspeglar miljösanktionsavgifterna inte den ekonomiska fördelen
av en överträdelse. Det är t.ex. förenat med en miljösanktionsavgift
om 5 000 kronor att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan att det
hos distributören finns någon som har ett giltigt utbildningsbevis.
I 29 kap. 11 § miljöbalken finns en åtalsprövningsregel som innebär att när miljösanktionsavgift kan tas ut och gärningen inte kan
antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal endast väckas om det
är påkallat från allmän synpunkt. Dubbla sanktioner ska inte kunna
utgå för precis samma gärning. Vad som menas med "allmän
synpunkt" avgörs från fall till fall beroendes på omständigheterna vid
brottet, straffets syfte och brottets art.
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Möjligheten att besluta om förverkande vid brott samt åtalsprövningsregeln i 29 kap. 11 § miljöbalken bedöms uppfylla ändamålet
med artikel 139.2.

16.15 Överklagande
Bedömning: Beslut som fattas med stöd av den nya
kontrollförordningen och som rör EU-lagstiftning inom
miljöbalkens tillämpningsområde bör få överklagas till mark- och
miljödomstol. Detta föranleder inte några ändringar i
miljöbalken.
Skälen för bedömningen
Förvaltningsmyndigheterna och kommunerna prövar ärenden enligt
vad som är föreskrivet i miljöbalken eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken. Länsstyrelsens och andra statliga
myndigheters beslut i särskilda fall får överklagas till mark- och
miljödomstol (19 kap. 1 § miljöbalken). Av 21 kap. 1 § andra stycket
framgår att mark- och miljödomstol, om inte annat är föreskrivet,
efter överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, prövar
länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut enligt balken
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Detta
innebär att mark- och miljödomstolarna i dag prövar tillsynsbeslut
som tillsynsmyndigheterna har fattat med stöd av 26 kap.
miljöbalken och som rör de områden som avses i artikel 1.2b och
1.2h i den nya kontrollförordningen. Även beslut som
tillsynsmyndigheterna har fattat med stöd av EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll och som rör kontroll av EUlagstiftning inom balkens tillämpningsområde får överklagas till
mark- och miljödomstol.
På mark- och miljödomstolarna finns en kunskap om de regler
som gäller på de aktuella områdena. Sammansättningen i mark- och
miljödomstolen underlättar domstolens ställningstaganden kring
sådana frågor som kan komma upp under prövningen. Genom att
samla erfarenheten av att handlägga den här typen av mål till
miljödomstolarna kan behovet av inläsning i varje enskilt fall minska,
vilket påverkar arbetsbördan. Det är därför lämpligt att mark- och
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miljödomstolarna även prövar mål som rör beslut som
tillsynsmyndigheterna har fattat med stöd av den nya
kontrollförordningen och som rör EU-lagstiftning inom balkens
tillämpningsområde.
Regeringen avser att i miljötillsynsförordningen (2011:13) utse
behöriga myndigheter enligt den nya kontrollförordningen och
föreskriva om fördelning av dessa myndigheters ansvar för kontroll
enligt den nya kontrollförordningen. Eftersom miljötillsynsförordningen har beslutats med stöd av 26 kap. miljöbalken och
eftersom vissa bestämmelser i 26 kap. miljöbalken kompletterar den
nya kontrollförordningen skulle beslut som kontrollmyndigheterna
fattar i frågor som rör miljöbalkens tillämpningsområde anses vara
fattade enligt balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken. Det bedöms därför inte föreligga något behov av att ändra
19 kap. 1 § eller 21 kap. 1 § miljöbalken.
Beslut som har meddelats av organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som delegerats vissa uppgifter enligt den nya
kontrollförordningen
Delegering av tillsynsuppgifter till privata organ förekommer inte på
miljöområdet idag. Det finns inte heller något som talar för att de
behöriga myndigheterna kommer att delegera uppgifter till privata
organ i någon större utsträckning på miljöområdet. Om en behörig
myndighet väljer att delegera uppgifter till ett organ eller en fysisk
person får delegering enligt artikel 31.3 inte omfatta uppgifter som
avses i artiklarna 138.2 och 138.3 i förordningen, dvs beslut som
syftar till att åtgärda bristande efterlevnad. Utöver de allmänna
bestämmelserna om myndighetsåtgärder i artikel 138.2 och 138.3
innehåller förordningen också mer specifika bestämmelser om
åtgärder vid bristande efterlevnad av reglerna i samband med att djur
och varor förs in i unionen från tredje länder, se artiklarna 66–69. De
åtgärder som nämns i artiklarna 66-69 ryms dock inom de åtgärder
som regleras i artikel 138. Förordningen kan, mot bakgrund av hur
den är strukturerad, därmed inte förstås på annat sätt än att
begränsningen i rätten att delegera beslut även omfattar
motsvarande beslut som fattas i samband med en åtgärd enligt
artiklarna 66-69
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Beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild kan inte
heller fattas med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 26 kap. 31 §
miljöbalken eftersom den bestämmelsen endast ger de behöriga
myndigheterna rätt att besluta om förelägganden och förbud. Här
skiljer sig skrivningen från den i 28 kap. 1 § miljöbalken som ger vissa
befogenheter till myndigheter och den som på en myndighets
uppdrag utför ett arbete. Eftersom 26 kap. 31 § miljöbalken är
begränsad till kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna och
således inte avser den som på en myndighets uppdrag utför kontroll
kan beslutsrätten inte delegeras till ett organ eller en fysisk person
som utför uppgifter på myndighetens uppdrag.
En delegering till ett organ eller en fysisk person kan inte heller
avse en rätt att ta ut avgift eftersom den föreslagna 27 kap. 1 §
miljöbalken bara omfattar myndigheters kostnader för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet. Avgift måste således vid
en delegering tas ut av kontrollmyndigheten (se avsnitt 16.12).
Om det skulle uppkomma ett behov av att vidta åtgärder som
innefattar myndighetsutövning mot enskild får organet eller den
fysiska personen vända sig till den behöriga myndigheten för att få
hjälp med den uppgiften. I så fall är det beslut som fattas av den
behöriga myndigheten överklagbart enligt gällande regler. Det
bedöms därför inte föreligga något behov av att införa en
bestämmelse som ger rätt att överklaga beslut som har fattats av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter enligt den nya kontrollförordningen.

16.16 Förvaltningslagens tillämpning när uppgifter
delegeras
Förslag: Bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet,
objektivitet och proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter muntligt, kommunikation
och dokumentation av uppgifter ska tillämpas vid offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ
med delegerade uppgifter och av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Skälen för förslaget
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Av 1 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att lagen inte är
tillämplig på organ eller fysiska personer som utför
förvaltningsuppgifter. Trots att organ med delegerade uppgifter och
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter inte kommer att
vidta några åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot
enskild på miljöområdet bör vissa av förvaltningslagens
grundläggande bestämmelser vara tillämpliga i den verksamhet som
bedrivs av organet och den fysiska personen. Det gäller
förvaltningslagens bestämmelser om legalitet, objektivitet och
proportionalitet (5 §), partsinsyn (10 §), jäv (16–18 §§),
utredningsansvar (23 §), när man får lämna uppgifter muntligt (24
§), kommunikation (25 §) och dokumentation av uppgifter (27 §),
En bestämmelse om detta bör därför föras in i miljöbalken.
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Dubbelbestraffning

Förslag: På de områden där straff eller sanktionsavgift och vite
kan komma i fråga för samma gärning, dvs. epizootilagen,
zoonoslagen, lagen om provtagning på djur, m.m., lagen om
kontroll av husdjur, m.m. och lagen om kontroll av ekologisk
produktion ska det inte dömas till ansvar eller beslutas om straff
eller en sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett
föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.
Skälen för förslaget
I epizootilagen, zoonoslagen, lagen om provtagning på djur m.m.
och lagen om kontroll av husdjur m.m. finns bestämmelser om straff
för vissa gärningar. Enligt lagen om kontroll av ekologisk
produktion leder vissa överträdelser till en sanktionsavgift.
Förelägganden eller förbud enligt dessa lagar eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagarna får förenas med vite.
I epizootilagen, zoonoslagen, lagen om provtagning på djur m.m.
och lagen om kontroll av husdjur m.m. är bestämmelserna om
förhållandet mellan straff och vite utformade så att ansvar enligt
lagarna inte får dömas ut för en gärning som omfattas av ett
vitesföreläggande eller vitesförbud, om föreläggandet eller förbudet
har överträtts. Enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion får
någon sanktionsavgift inte beslutas för en gärning som omfattas av
ett vitesföreläggande.
I artikel 4 i Europakonventionens 7:e tilläggsprotokoll regleras
rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger (ne bis in idem).
Denna rättighet brukar också kallas dubbelbestraffningsförbudet.
Enligt Europadomstolens tolkning av artikeln kan förbudet mot

447

Dubbelbestraffning

Ds 2018:41

dubbelbestraffning vara tillämpligt även när åtgärder eller sanktioner
inte betecknas som straff i den nationella rätten, såsom exempelvis
administrativa sanktioner och viten.
Dubbelbestraffningsförbudet hindrar inte bara ett andra straff
(dvs. ett nytt straff vid ett annat tillfälle än det första) utan även en
andra prövning av samma gärning. Europadomstolen har i ett mål
som gällde parallella förfaranden funnit att en kränkning av
dubbelprövningsförbudet hade ägt rum, då den andra processen inte
avslutades när det första avgörandet blev slutligt (Muslija mot
Bosnien-Herzegovina, no. 32042/11, den 14 januari 2014). Liknande
resonemang fördes i Europadomstolens dom i målen Grande
Stevens and Others v. Italy (nos. 18640/10, 18647/10, 18663/10 och
18698/10, den 4 mars 2014), Glantz mot Finland och Nykänen mot
Finland (no. 37394/11 respektive 11828/11, den 20 maj 2014).
Högsta domstolen har dock gått längre på denna punkt än vad
Europadomstolen har ansett att konventionen kräver (se NJA 2013
s. 502). Enligt domstolen är det inte enbart ett slutligt avgörande
som utgör ett hinder mot ett andra förfarande. Även en pågående
prövning är ett sådant hinder. Det innebär att det som avgör när ett
hinder mot ett andra förfarande för samma gärning eller överträdelse
uppkommer får anses vara den tidpunkt när det inleds en
domstolsprocess om utdömande om vite. Detta bör komma till
uttryck i de aktuella lagarna. Exempel på sådana regleringar finns i
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter.
Bestämmelserna i de nu aktuella lagarna bör utformas på
motsvarande sätt.
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Ikraftträdande

Förslag: De lagändringar som föreslås i denna promemoria ska
träda i kraft den 14 december 2019.
Skälen för förslaget
De förslag som lämnas i denna promemoria är föranledda av ny
unionslagstiftning, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Bestämmelserna i förordningen ska i huvudsak
börja tillämpas från och med den 14 december 2019. Föreslagna
lagändringar föreslås därför träda i kraft samma datum.
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Konsekvenser

19.1

Förslagen

Syftet med författningsförslagen är att anpassa svensk lagstiftning
till bestämmelserna i den nya kontrollförordningen och säkerställa
att EU-rätten får avsedd effekt.
Förslagen till ändringar i berörda lagar är av olika karaktär. Vissa
är rent redaktionella och medför därför inga konsekvenser. Andra
ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt
att i sin tur reglera en fråga, s.k. normgivningsbemyndiganden.
Dessa bemyndiganden medför inga direkta konsekvenser. Utan
effekterna av dessa beror på vad som beslutas i nästa led och är därför
svåra att förutse.
De konsekvenser som följer av de direkt tillämpliga bestämmelserna i den nya kontrollförordningen beskrivs inte i detta konsekvensavsnitt.

19.2

Vilka berörs av förslagen?

Förslagen berör framförallt utpekade kontrollmyndigheter, dvs.
centrala förvaltningsmyndigheter, länsstyrelserna och kommunerna.
På området ekologisk produktion berör förslagen även de kontrollorgan till vilka Livsmedelsverket och Jordbruksverket har överlämnat uppgiften att utöva kontroll.
Förslagen om avgifter berör de aktörer som ska betala avgifterna
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Även förslagen om skyldighet att lämna uppgifter berör dessa aktörer.
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19.3

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Förslagen i denna promemoria bedöms inte ha några specifika
miljömässiga konsekvenser.
Förslagen bedöms inte heller ha några nämnvärda sociala effekter,
t.ex. för jämlikhet, tillgänglighet, kultur, hälsa eller utbildning.

19.4

Påverkan på konkurrensförhållanden

Förslagen bedöms inte ha några särskilda effekter på förhållandena
mellan stora, medelstora eller små företag.

19.5

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

I promemorian föreslås att det i livsmedelslagen ska införas en
bestämmelse som ger regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer
möjlighet
att
föreskriva
om
obligatorisk
efterhandsdebitering för alla kontrollmyndigheter när det gäller
planerad livsmedelskontroll. Idag tillämpas ett system med
förhandsdebitering enligt vilket livsmedelsföretagarna betalar en
årlig kontrollavgift i förskott.
Förslaget innebär en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i
den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Det innebär att
om ett förslag medför inskränkningar i den kommunala
självstyrelsen ska en proportionalitetsbedömning göras av
kommunernas självstyrelseintresse och ändamålet med förslaget.
Det nuvarande systemet med förskottsdebitering av
kontrollavgifter innebär att det kan gå mycket lång tid mellan det att
avgiften betalas och kontrollen utförs. Detta riskerar att undergräva
legitimiteten för avgifterna och livsmedelskontrollen. Förslaget
syftar till en tydligare koppling mellan avgifterna och kontrollen och
till en ökad transparens. Detta är viktigt för tilltron till kontrollerna
och avgifterna. Dessutom antas förslaget skapa incitament för
enskilda aktörer att hålla kostnaderna för kontroll nere och leda till
en mer kostnadseffektiv kontroll. För att säkerställa likvärdigheten
för livsmedelsföretag bör systemet med efterhandsdebitering vara
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obligatorisk för samtliga kontrollmyndigheter. Mot bakgrund av
fördelarna med förslaget och att det endast innebär en begränsad
inskränkning av den kommunala självstyrelsen väger intressena av
att kunna debitera kontrollavgifter i efterhand över kommunernas
intresse av att inte inskränka den kommunala självstyrelsen. Syftet
med förslaget bedöms inte kunna nås på ett för den kommunala
självstyrelsen mindre ingripande sätt. Inskränkningen bedöms
därför vara godtagbar.

19.6

Konsekvenser för enskilda aktörer

19.6.1

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Skyldigheten att lämna uppgifter berör livsmedelsföretagare och
andra aktörer som omfattas av kontrollen enligt livsmedelslagen,
t.ex. aktörer som producerar dricksvatten och företag som producerar eller tillhandahåller snus eller tuggtobak. Skyldigheten berör även
aktörer som omfattas av kontrollen enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter, dvs. foderföretagare och den som befattar
sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter. I
fråga om djurskyddslagen omfattar skyldigheten djurhållare. Vidare
gäller skyldigheten för den som använder sig av skyddade beteckningar enligt lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ekologiska aktörer enligt lagen
om kontroll av ekologisk produktion.
En skyldighet för aktörer att lämna uppgifter följer redan av
artikel 15 i den nya kontrollförordningen samt av bestämmelser i
andra EU-förordningar, som t.ex. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004. De nu föreslagna normgivningsbemyndigandena preciserar och kompletterar EU-bestämmelserna
förväntas bara få marginella effekter för aktörerna.
19.6.2

Föreskrifter om krav på egenkontroll

Det förtydligas att kravet på egenkontroll i livsmedelslagen och
lagen om foder och animaliska biprodukter gäller även för andra
aktörer och inte bara livsmedelsföretagare.
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I fråga om livsmedelslagen berörs andra aktörer än de som omfattas av uttrycket livsmedelsföretagare såsom detta begrepp har
definierats i EU-rätten, dvs. dricksvattenproducenter samt de som
producerar eller tillhandahåller snus eller tobak.
Ändringen är ett tydliggörande och konsekvenserna förväntas
därför inte bli betydande.
19.6.3

Skyldighet att lämna hjälp

De nationella bestämmelserna om skyldighet för aktörer att lämna
den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras motsvaras av artikel 15.2 i den nya kontrollförordningen. Skyldigheten
enligt artikel 15.2 gäller även vid genomförandet av annan offentlig
verksamhet (artikel 15.6).
I fråga om epizootilagen, zoonoslagen, lagen om foder och
animaliska biprodukter, provtagningslagen, lagen om kontroll av
husdjur, m.m., och lagen om kontroll av ekologisk produktion innebär förslaget att de nationella bestämmelserna ersätts med upplysningsbestämmelser om regleringen i artikel 15. Detta medför i sig
inte några konsekvenser för aktörerna.
I fråga om livsmedelslagen, lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och djurskyddslagen innebär förslaget att de nationella bestämmelserna dels ska
tillämpas utöver EU-bestämmelserna, dels att de utvidgas till att
även gälla under utförande av annan offentlig verksamhet. Denna
ändring påverkar de aktörer som inte direkt omfattas av den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde och skyldigheten enligt
artikel 15 men som omfattas av de nationella lagarna, t.ex. dricksvattenproducenter och de som producerar snus eller tobak. I
praktiken bedöms detta inte medföra några större skillnader för
dessa aktörer jämfört med gällande rättsläge. Redan i dag utför kontrollmyndigheterna verksamhet som bedöms ingå i uttrycket annan
offentlig verksamhet, som t.ex. prövningar i ärenden om tillstånd,
godkännande eller registrering. De kan även vidta olika åtgärder,
som t.ex. att utfärda förelägganden vid bristande efterlevnad, som
också anses ingå i detta uttryck. Det har emellertid inte bedömts vara
helt klart i vilken utsträckning som myndigheternas verksamhet och
åtgärder, som är att betrakta som annan offentlig verksamhet enligt
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den nya kontrollförordningen, i dagsläget räknas som en del av den
offentliga kontrollen. Införandet av uttrycket annan offentlig verksamhet har därför bedömts innebära ett förtydligande av hur vissa
uppgifter som redan i dag utförs av myndigheterna ska definieras,
snarare än ett tillförande av nya uppgifter. Hur uttrycket annan
offentlig verksamhet i slutändan ska tolkas är dock upp till EU-domstolen att avgöra för det fall frågan ställs under domstolens prövning.
En smidigare och effektivare kontroll och handläggning av ärenden är positivt för alla inblandade. Eftersom ändringarna är mer eller
mindre av redaktionell karaktär förväntas de i praktiken inte innebära några konsekvenser av betydelse för berörda aktörer.
19.6.4

Avgiftsbemyndiganden

Bestämmelser om bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet
att betala avgift för annan offentlig verksamhet föreslås införas i ett
flertal lagar. I livsmedelslagen föreslås dessutom ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om betalningen av avgifter. Det föreslagna bemyndigandet innebär att det blir möjligt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet
för kontrollmyndigheterna att ta ut en avgift efter utförd kontroll
(efterhandsdebitering). På så sätt förväntas legitimiteten för avgiften
öka och kopplingen mellan avgift och motprestation bli tydligare.
Enligt statistik från myndighetsrapporteringen 2016 uppgick
antalet anläggningar som idag får årliga fakturor till 92 300. Antalet
kontrollbesök som gjordes 2016 var cirka 85 700. Detta innebär att
en fakturering av varje enskilt kontrollbesök skulle innebära att färre
fakturor behöver skickas ut totalt sett, vilket skulle minska de totala
administrativa kostnaderna för företagen. Om fakturering sker vid
varje kontrollbesök kommer de företag som pga. högre riskklassning
får fler besök per år att få ökade administrativa kostnader och de
företag som inte får besök varje år (pga. lägre riskklassning) att få
lägre administrativa kostnader.
Det föreligger en hög grad av osäkerhet när man bedömer
konsekvenserna av förslagen om avgiftsbemyndiganden eftersom
effekterna till stor del beror på den riskklassningsmodell som till
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stor del styr differentieringen av avgiften. Riskklassningsmodellen
är för närvarande föremål för revidering av Livsmedelsverket.
I miljöbalken införs ett nytt bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet när kontrollen avser unionslagstiftning inom
miljöbalkens tillämpningsområde. Dessutom ges kommunfullmäktige ett bemyndigande att meddela föreskrifter om sådana avgifter
när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Nuvarande bemyndiganden att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för offentlig kontroll utvidgas till att även avse annan offentlig verksamhet. Bemyndigandet blir bredare än tidigare men är inte avsett
att ändra något i sak utan innebär en anpassning till det nya uttrycket
som införs i och med den nya kontrollförordningen.

19.7

Konsekvenser för domstolar

Beslut enligt de berörda lagarna får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol eller, när det gäller beslut enligt miljöbalken,
hos
markoch
miljödomstol.
Enligt
den
gällande
kontrollförordningen kan uppgiften att utöva offentlig kontroll
överlämnas till enskilda kontrollorgan. Liknande bestämmelser finns
i
den
nya
kontrollförordningen.
Enligt
den
nya
kontrollförordningen kan delegering av uppgifter i offentlig kontroll
ske både till ett eller flera organ med delegerade uppgifter och till en
eller flera fysiska personer. Delegering kan också ske av uppgifter i
annan offentlig verksamhet. På området ekologisk produktion har
Livsmedelsverket och Jordbruksverket överlämnat uppgiften att
utöva kontroll till vissa organ. På övriga områden har någon
delegation enligt den gällande kontrollförordningen inte skett och
förväntas inte heller ske enligt den nya kontrollförordningen.
Bedömningen är därför att bestämmelserna om delegation i den nya
kontrollförordningen inte kommer att innebära att fler beslut än i
dag kommer att överklagas. Förslaget bedöms därför inte innebära
några beaktansvärda konsekvenser för domstolarna.
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19.8

Konsekvenser för kontrollmyndigheter och
kontrollorgan

19.8.1

Annan offentlig verksamhet

Det föreslås nya bestämmelser om ansvar för kontrollmyndigheterna att utföra annan offentlig verksamhet i flertalet lagar. Vidare
utvidgas bemyndigandet till regeringen i 26 kap. 3 § första stycket
miljöbalken till att gälla även offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet.
Förslaget innebär att de myndigheter som ansvarar för offentlig
kontroll enligt respektive lag även ska ansvara för annan offentlig
verksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer. Det behöver
inte nödvändigtvis vara samma myndighet som bedriver offentlig
kontroll som ansvarar för annan offentlig verksamhet inom ett särskilt område. Enligt bestämmelserna i den nya kontrollförordningen
ska de behöriga myndigheterna ansvara för genomförandet och
organisationen av såväl offentlig kontroll som annan offentlig verksamhet. Som nämnts i avsnitt 18.5.3 utför dock kontrollmyndigheterna redan i dag verksamhet som bedöms ingå i uttrycket annan
offentlig verksamhet. Införandet av uttrycket har därför bedömts
innebära ett förtydligande av hur vissa uppgifter som redan utförs av
myndigheterna ska definieras, snarare än ett tillförande av nya uppgifter.
19.8.2

Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet efter överenskommelse

Bestämmelser som möjliggör för centrala kontrollmyndigheter att, i
samråd med kommuner, besluta om frivillig överflyttning av annan
offentlig verksamhet mellan myndighet och kommun föreslås
införas i livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. Vidare föreslås att regeringen under vissa omständigheter
ska kunna flytta över uppgifter i annan offentlig verksamhet från en
kommun till en central kontrollmyndighet mot kommunens vilja.
Slutligen föreslås bemyndigandet för regeringen i 26 kap. 3 § sista
stycket miljöbalken att meddela föreskrifter om överlåtelse av tillsyn
gälla även offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
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Förslagen innebär att man, utöver ansvar för offentlig kontroll,
även kommer att kunna flytta över ansvar för annan offentlig verksamhet gällande viss anläggning från kommun till Livsmedelsverket
respektive Jordbruksverket eller annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen bestämmer. Detta gäller även i motsatt riktning. När
det gäller miljöbalken är innebörden att regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som
begär det att i ett visst avseende utöva sådan offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet som annars skulle skötas av en statlig
tillsynsmyndighet.
Förslaget gäller Livsmedelsverket, Jordbruksverket, andra statliga kontrollmyndigheter och kommuner men är av störst praktisk
betydelse för kommuner som har svårt att hantera anläggningar med
stor omfattning eller som är särskilt komplicerade och kräver kontrollkompetens som sällan finns hos kommunerna, särskilt inte i de
mindre kommunerna.
Förslagen är en följd av att det nya uttrycket annan offentlig
verksamhet införs i den nya kontrollförordningen. Viss verksamhet
som idag är offentlig kontroll kommer med den nya
kontrollförordningen att anses som annan offentlig verksamhet.
Förslaget kommer också få till följd att andra uppgifter kommer att
kunna omfördelas mellan kontrollmyndigheterna där det behövs,
vilket kommer att kunna leda till en effektivare verksamhet. De nu
föreslagna författningsändringarna borde således leda till ökade
möjligheter till fullgod kontroll och annan offentlig verksamhet.
Förslagen bedöms endast medföra begränsade ekonomiska
konsekvenser.
19.8.3

Föreläggande riktade till kommuner och tvångsvis
överflyttning

Nya bestämmelser om möjlighet för Livsmedelsverket att förelägga
kommuner att avhjälpa brister i annan offentlig verksamhet föreslås
i livsmedelslagen, lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel samt lagen om kontroll av ekologisk produktion. Motsvarande möjlighet för Jordbruksverket eller
annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämmer föreslås
i lagen om foder och animaliska biprodukter. Vidare föreslås
bestämmelser om möjlighet för regeringen att på begäran tvångsvis
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flytta över ansvar för annan offentlig verksamhet från en kommun
till den centrala kontrollmyndigheten i livsmedelslagen och lagen om
foder och animaliska biprodukter.
Förslagen till ändring innebär dels att en central kontrollmyndighet får förelägga kommuner som inte fullgör sina skyldigheter att utöva annan offentlig verksamhet att avhjälpa bristen, dels
att regeringen på ansökan av den centrala kontrollmyndigheten kan
besluta om tvångsvis överflyttning av ansvar för annan offentlig
verksamhet i fråga om en enskild anläggning från en kommun till
myndigheten. Regeringen får även besluta att ansvaret ska lämnas
tillbaka till kommunen.
Möjligheten att förelägga avhjälpande av brister i kommunal
verksamhet samt att ansöka om tvångsvis överflyttning berör Livsmedelsverket, Jordbruksverket, andra statliga kontrollmyndigheter
som regeringen bestämt samt kommunerna. Livsmedelsverket
använder sedan 2014 möjligheten att förelägga kommuner att
avhjälpa brister i sin kontroll. Verksamheten att följa upp och
utfärda dessa förelägganden har succesivt utvecklats. Under åren
2014-2017 fick totalt sju kommuner förelägganden om att avhjälpa
brister. Under 2018 har hittills 40 kommunala kontrollmyndigheter
fått förelägganden om att avhjälpa brister vilket tyder på att
verksamheten nu är väl utvecklad.
Redan då befintliga bestämmelser om möjligheter att rikta förelägganden infördes förutsågs att även misskötsel av uppgifter som i
den nya kontrollförordningen benämns annan offentlig verksamhet,
t.ex. underlåtenhet att upprätta en kontrollplan, skulle kunna leda
till att den centrala kontrollmyndigheten förelägger en kommun att
rätta till bristerna. Förslagen bedöms endast medföra begränsade
ekonomiska konsekvenser för berörda myndigheter och kommuner.
19.8.4

Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet till enskilda organ och
fysiska personer

Uppgiften att utöva offentlig kontroll kan enligt den nuvarande
kontrollförordningen överlämnas till enskilda kontrollorgan. Enligt
den nya kontrollförordningen kan överlämnande av uppgifter att
utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ske både till
ett eller flera organ med delegerade uppgifter och till en eller flera
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fysiska personer. De behöriga myndigheterna kan alltså överlämna
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller i annan offentlig
verksamhet till enskilda organ eller fysiska personer direkt med stöd
av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen. I lagen om
ekologisk produktion, lagen om kontroll av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter och på djurhälsoområdet finns särskilda
bestämmelser om delegering till kontrollorgan.
Möjligheten att delegera uppgifter i offentlig kontroll till
kontrollorgan utnyttjas i Sverige idag endast när det gäller kontroll
av ekologisk produktion (se avsnitt 14.3). På djurhälsoområdet
överlämnas vissa uppgifter till veterinär. Mot bakgrund av att
behovet av att delegera uppgifter får antas vara ytterst begränsat även
i fortsättningen bedöms förslaget i denna del endast medföra
begränsade ekonomiska konsekvenser.

19.8.5

Föreskrifter om annan offentlig verksamhet och om
skyldighet att lämna information till den samordnande
kontrollmyndigheten

Bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om inte bara offentlig kontroll
utan även annan offentlig verksamhet föreslås införas i en rad lagar.
Vidare föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet
för organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som
delegerats vissa uppgifter att lämna information till en samordnande
kontrollmyndighet.
I praktiken får skyldigheten för organ och fysiska personer att
lämna information inte några konsekvenser i dagsläget. Bemyndigandet om annan offentlig verksamhet berör främst kontrollmyndigheterna. Som nämns i avsnitt 18.5.3 utför kontrollmyndigheterna
redan i dag verksamhet som bedöms ingå i uttrycket annan offentlig
verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Införandet av uttrycket är således bara ett förtydligande av hur vissa uppgifter som
redan i dag utförs av myndigheterna ska definieras, och syftar inte
till att tillföra myndigheterna några nya uppgifter. Förslaget bedöms
endast medföra begränsade ekonomiska konsekvenser.
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Rätt till upplysningar och tillträde

I promemorian lämnas förslag om att ändra bestämmelserna om rätt
för den som utför offentlig kontroll att få upplysningar, ta del av
handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen
m.m.
Förslagen innebär att rätten omfattar även det som krävs för att
genomföra annan offentlig verksamhet och att rätten tillfaller alla
som utför uppgifter inom offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet, dvs. förutom kontrollmyndigheter även officiella veterinärer, organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som
delegerats vissa uppgifter samt Europeiska kommissionen och inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. På djurhälsoområdet föreslås rätten till tillträde och upplysningar även gälla för
Europeiska revisionsrätten i den utsträckning det behövs för att
kontrollera att Sverige följer EU-bestämmelserna på området och
för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i Europarlamentets
och rådets förordning (EU) nr 652/2014.
Rätten till tillträde enligt 28 kap. 1 § miljöbalken föreslås gälla när
dessa fullgör sina uppgifter enligt den nya kontrollförordningen och
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.
Bestämmelser om aktörers skyldighet att ge den som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet tillgång till områden och andra platser etc., handlingar, information, djur och varor
m.m. finns i artikel 15 i den nya kontrollförordningen. De nationella
bestämmelserna är tänkta att komplettera bestämmelserna i förordningen. Förslaget bedöms endast medföra begränsade ekonomiska
konsekvenser.
19.8.7

Föreskrifter om tillämpningen av bestämmelser i den
nya kontrollförordningen på andra djurhållare

Bestämmelsen i 8 kap. 7 § djurskyddslagen föreslås anpassas till den
nya kontrollförordningen. Förslaget innebär en fortsatt möjlighet
att meddela föreskrifter om att bestämmelserna i den nya kontrollförordningen, på samma sätt som gäller i fråga om den nuvarande
kontrollförordningen, ska kunna tillämpas även på andra djurhållare
än de som förordningen är direkt tillämplig på.
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Förändringen medför inga direkta konsekvenser utan är mer av
redaktionell art.
19.8.8

Återkallelse av kompetensbevis

För att säkerställa att kontrollmyndigheten har befogenhet att återkalla kompetensbevis som utfärdats enligt förordning (EG) nr
1099/2009 och förordning (EG) nr 1/2005 föreslås att en ny bestämmelse om detta förs in i djurskyddslagen.
Eftersom bestämmelsen föreslås ersätta befintliga motsvarigheter
som upphävs kan detta inte ses som någon ändring i sak utan en ändring av redaktionell karaktär. Förändringen medför således inga konsekvenser i praktiken.
19.8.9

Tystnadsplikt

Bestämmelser om tystnadsplikt för den som utför offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet föreslås införas i de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens tillämpningsområde. Dessutom införs en ny bestämmelse om tystnadsplikt i miljöbalken.
Syftet är att komplettera bestämmelserna i artikel 8 i den nya kontrollförordningen och ge dessa effekt. Vissa bestämmelser om tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslagen med tillhörande
förordning men dessa gäller inte utanför den offentliga sektorn.
Därför behövs kompletterande bestämmelser när t.ex. uppgifter i
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet har delegerats till
enskilda organ. Om berörda personer bryter mot tystnadsplikten
medför det straffansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
De som berörs av tystnadsplikten är främst fysiska personer som
delegerats uppgifter eller personer som är eller har varit verksamma
i organ med delegerade uppgifter eller i ett officiellt laboratorium.
Förslaget bedöms endast medföra begränsade ekonomiska
konsekvenser.
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19.8.10 Anonyma inköp
I vissa lagar föreslås en möjlighet för kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter att under annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav.
Syftet med förslaget är att undvika att aktörerna som kontrolleras
förser myndigheten med ett s.k. golden sample, dvs. ett exemplar
som aktören vet uppfyller kraven men som inte är representativt för
aktörens produktion och därmed ger en vilseledande bild av aktörens
efterlevnad av regelverket. Artikel 36 i den nya kontrollförordningen
förutsätter att de behöriga myndigheterna ska kunna beställa varor
utan att identifiera sig. För att komplettera den bestämmelsen behövs nationella regler som möjliggör anonyma inköp.
De som berörs är främst kontrollmyndigheter som får möjlighet
att köpa in produkter för kontroll. Aktörerna berörs på så sätt att de
inte får möjlighet att veta i förväg om en produkt köps av en konsument eller av en kontrollmyndighet. Förslaget bidrar till att kontrollen kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt.
Förslaget bedöms endast medföra begränsade ekonomiska
konsekvenser.
19.8.11 Rapporteringssystem för överträdelser
Skyldighet för kontrollmyndigheter och tillsynsmyndigheter att ha
ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla
misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen föreslås
införas i de lagar som omfattas av den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås vidare få rätt att meddela föreskrifter om
sådana rapporteringssystem.
I artikel 140 i den nya kontrollförordningen finns krav på att behöriga myndigheter ska ha rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordningen. För att komplettera
bestämmelserna i artikel 140 behövs nationella regler om skyldighet
för myndigheterna att ha ett sådant system.
De som berörs är främst kontrollmyndigheter. Förslaget bidrar
till att myndigheterna kan upptäcka överträdelser av den nya kontrollförordningen, alltså brister i den offentliga kontrollen.
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Kostnaderna för utformande av systemet bedöms inte vara större än
att de kan hanteras inom givna resursramar. Förslaget bedöms även
i övrigt endast medföra begränsade ekonomiska konsekvenser.
19.8.12 Avgiftsbemyndiganden
Bestämmelser om bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet
att betala avgift för annan offentlig verksamhet, samt om
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om betalningen av avgifter,
föreslås införas i ett flertal lagar (se närmare under avsnitt 18.6.4).
Förslagen berör, förutom avgiftsskyldiga företag, även
kontrollmyndigheter som tar ut avgifter och myndigheter som
reviderar kontrollmyndigheter. År 2016 genomfördes ungefär
85 700 kontrollbesök av kontrollmyndigheterna och 92 300
anläggningar fick en årlig faktura. Således innebär förslagen att färre
antal fakturor kommer att skickas ut vilket sänker den totala
administrativa kostnaden för kontrollmyndigheterna. Myndigheterna kommer att behöva nya rutiner för fakturering då det inte
längre är en periodiskt återkommande fakturering utan fakturering
vid varje enskilt kontrollbesök. Administreringen av fakturor
kommer att spridas ut jämnare över året istället för att ske samlat en
gång. Förslagen kommer att ställa högre krav på
kontrollmyndigheternas styrning och uppföljning av kontrollverksamheten för att säkerställa att personal finns tillgänglig och att
planerad kontroll utförs, detta då det inte längre kommer att finnas
finansiering på årlig basis utan endast efter fakturering i efterhand
(efterdebitering). Myndigheterna kommer troligen att behöva lägga
mindre tid på att svara på frågor från företagen gällande fakturor som
skickats ut. Det torde minska den administrativa kostnaden för både
myndigheter och företag.
De ekonomiska konsekvenserna för myndigheterna bedöms vara
begränsade och kunna finansieras inom ram. Eventuella
administrativa kostnader för kan komma att påverka avgifternas
storlek. Här är dock osäkerheten hög kring nivåerna och hur de
förmedlas mellan olika företa eftersom de beror på den kommande
riskklassningsmodellen och därför inte är kända idag.
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20.1

Förslaget till lag om ändring i epizootilagen
(1999:657)

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
I a § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar
(EU-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Ord och uttryck
1 b § Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med
delegerade uppgifter betyder i denna lag samma sak som i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG)
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005
och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
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91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

Paragrafen är ny. Av bestämmelsen framgår att uttrycken offentlig
kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med delegerade
uppgifter ska förstås på samma sätt som i den nya
kontrollförordningen. Det innebär att definitionerna av uttrycken i
artiklarna 2 och 3 gäller vid tillämpningen av lagen. Hänvisningen till
den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen
i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Övervägandena finns i
avsnitten 6.3 och 7.1.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
11 § Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna.
Om inte något annat följer av denna lag utför kontrollmyndigheterna även
annan offentlig verksamhet.

Paragrafen reglerar vilka myndigheter som utövar offentlig kontroll.
Övervägandena finns i avsnitt 7.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till
den definitionen finns i 1 b §.
I ett nytt andra stycke framgår att kontrollmyndigheterna även
utför annan offentlig verksamhet, om inte annat framgår av lagen.
Annan offentlig verksamhet definieras i artikel 2.2 i den nya
kontrollförordningen som annan verksamhet än offentlig kontroll
som utförs av de behöriga myndigheterna, däribland verksamhet för
att kontrollera om det förekommer djursjukdomar, förebygga eller
begränsa spridningen av sådana djursjukdomar, utrota dessa
djursjukdomar, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda
officiella intyg eller officiella attesteringar. Detta innebär att
åtgärder som är att anse som annan offentlig verksamhet i flera fall
regleras i lagen, t.ex. i 4 a och 5 §§.
Övriga ändringar är språkliga.
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Kontrollmyndigheternas övriga åligganden
11 a § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Förvaltningslagens tillämpning
11 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 7.9.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
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dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
11 c § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 7.7.
I första stycket föreskrivs att den som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om under utförandet av sina
uppgifter. Närmare bestämmelser om tystnadsplikten och vad den
omfattar finns i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln
gäller även organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som
har delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
11 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. hur annan offentlig verksamhet, utöver sådan verksamhet som i övrigt
utförs enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
ska bedrivas, och
3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
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Bemyndigandena i punkterna 1 och 2 avser föreskrifter om hur
offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som inte
träffas av de befintliga bemyndigandena i lagen ska bedrivas.
Bemyndigandet i punkten 3 avser föreskrifter om skyldighet för
ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.
Rätt till upplysningar och tillträde
12 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har i den utsträckning
det behövs för den offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.
Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig
verksamhet.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska
kommissionen, Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter
som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Rätten
gäller även i den utsträckning det behövs för att kontrollera att bestämmelserna
i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj
2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG,
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr
882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/128 /EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG
och 2009/470/EG följs.
Bestämmelserna i första stycket ska inte tillämpas vid kontroller och
inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kontrollmyndigheters och
kontrollorgans rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få
tillträde till områden och utrymmen. Övervägandena finns i avsnitt
7.5.
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Ändringen i första stycket innebär att bestämmelsen även gäller för
en privatpraktiserande veterinär som har förordnats som offentlig
veterinär enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. Vidare
ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
Ändringen i andra stycket innebär att uttrycket ”vidtar åtgärder”
ändras till det något vidare ”utför annan offentlig verksamhet”.
Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal tillträde och upplysningar finns i artikel
15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelserna i första och
andra styckena om rätt till upplysningar och tillträde kompletterar
denna artikel.
Ändringen i tredje stycket innebär att det tydliggörs vilka
institutioner i EU som har befogenheterna enligt första stycket,
nämligen Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten
samt inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner.
Det läggs till att deras rätt gäller i den utsträckning det behövs dels
för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar, dels för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna
i förordning (EU) nr 652/2014.
Vidare införs ett nytt fjärde stycke där det upplyses om att första
stycket om rätt till upplysningar och tillträde inte gäller när
kontroller och inspektioner på plats utförs enligt lagen (2017:244)
om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning.
Övriga ändringar är språkliga.
Skyldighet att lämna hjälp
12 a § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artiklarna 15.2
och 15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att tillhandahålla den hjälp som behövs
för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i
avsnitt 7.6.
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Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen.
Hänvisningen
till
den
nya
kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid
varje tidpunkt gällande lydelsen.
Förelägganden och förbud
13 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

I första och andra styckena ändras EG-bestämmelser till EUbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en
språklig ändring.
Rättelse
13 a § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Ersättning
15 § Staten ska ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen eller på grund av beslut som har meddelats
med stöd av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, drabbas av
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1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas
eller dör till följd av biverkning av vaccination eller av annan behandling,
2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den
kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.
Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid
misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar
som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
16 § Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättnings-berättigade
uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller
förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta
sig efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen,
eller ett beslut som har meddelats med stöd av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att
1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande
åtgärder som vidtas enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
2. det till grund för ersättningen för en sådan förlust eller kostnad som
anges i 15 § första stycket 1 eller 2 ska läggas ett visst högsta värde på djur
eller annan egendom som ska ersättas,
3. ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Övriga ändringar är språkliga.
18 § Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt
denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen har
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rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för resa och
uppehälle.
Den som har ställt lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål
som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader
och för förlorad avkastning eller nytta.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
20 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet
1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift
som har meddelats med stöd av 2 §,
2. bryter mot ett beslut enligt 4 §, 4 a § eller mot föreskrift eller beslut
som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §,
3. bryter mot sådana bestämmelser om hantering av specificerat
riskmaterial, om framställning eller användning av animaliska produkter
eller om överlåtelse av djur eller andra produkter än livsmedel, som finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

Tredje stycket ändras. Det som ska avgöra när ett hinder mot att
döma till straffansvar för samma gärning uppkommer är den
tidpunkt då det inleds en domstolsprocess om utdömande av vite,
inte som idag när ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts. Övervägandena finns i avsnitt 17.
Överklagande m.m.
21 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 §
får dock inte överklagas.
Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en
officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella
veterinärer.
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Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller för
beslut av organ eller fysiska personer. Fjärde stycket motsvaras av
nuvarande tredje stycket. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och
7.9.
21 b § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 7.8.
Av första stycket framgår att den delegerande myndigheten ska
föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ett
beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller
av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet överklagas.
I andra stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. I den lagen
finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett beslut ska
överklagas.
22 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.
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I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.

20.2

Förslaget till lag om ändring i zoonoslagen
(1999:658)

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
1 a § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar
(EU-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.
I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket
tillkännage vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Ord och uttryck
1 b § Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med
delegerade uppgifter betyder i denna lag samma sak som i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG)
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005
och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
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91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

Paragrafen är ny. Av bestämmelsen framgår att uttrycken offentlig
kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med delegerade
uppgifter ska förstås på samma sätt som i den nya
kontrollförordningen. Det innebär att definitionerna av uttrycken i
artiklarna 2 och 3 gäller vid tillämpningen av lagen. Hänvisningen till
den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen
i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Övervägandena finns i
avsnitten 6.3 och 8.1.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
8 § Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna.
Offentlig kontroll av att beslut i det enskilda fallet enligt 4 eller 5 § följs
får också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller
länsstyrelsen.
Om inte något annat följer av denna lag utför kontrollmyndigheterna även
annan offentlig verksamhet.

Paragrafen reglerar vilka myndigheter som utövar offentlig kontroll
och ger möjlighet att i vissa fall överlåta offentlig kontroll till en
veterinär. Övervägandena finns i avsnitten 6.4 och 8.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till
den definitionen finns i 1 b §.
I ett nytt tredje stycke framgår att de myndigheter som utövar
offentlig kontroll också ska utföra annan offentlig verksamhet, om
inte annat framgår av lagen. Annan offentlig verksamhet definieras
enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen som annan
verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga
myndigheterna, däribland verksamhet för att kontrollera om det
förekommer djursjukdomar, förebygga eller begränsa spridningen av
sådana djursjukdomar, utrota dessa djursjukdomar, bevilja tillstånd
eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella
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attesteringar. Detta innebär att åtgärder som är att anse som annan
offentlig verksamhet regleras i lagen, t.ex. i 4 §.
Övriga ändringar är språkliga.
Kontrollmyndigheternas övriga åligganden
8 a § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, enligt de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen och enligt de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Övriga ändringar är språkliga.
Förvaltningslagens tillämpning
8 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 8.9.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
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av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
8 c § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om under
det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 8.7.
I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar
finns i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller även
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
8 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. hur annan offentlig verksamhet, utöver sådan verksamhet som i övrigt
utförs enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
ska bedrivas, och
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3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.
.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.
Bemyndigandena i punkterna 1 och 2 avser föreskrifter om hur
offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som inte
täcks in av bemyndigandena i lagen i övrigt ska bedrivas.
Bemyndigandet i punkten 2 avser föreskrifter om skyldighet för
ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.
Rätt till upplysningar och tillträde
9 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har i den utsträckning det
behövs för den offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.
Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig
verksamhet.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska kommissionen,
Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts av
dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige
följer de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Rätten gäller även i den
utsträckning det behövs för att kontrollera att bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om
fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för
livsmedelskedjan,
djurhälsa,
djurskydd,
växtskydd
och
växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG,
2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/ 128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av
rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG följs.
Bestämmelserna i första stycket ska inte tillämpas vid kontroller och
inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
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Paragrafen innehåller bestämmelser om att en kontrollmyndighet
och ett kontrollorgan har rätt till upplysningar, att ta del av
handlingar och få tillträde till utrymmen och områden.
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.
Ändringen i första stycket innebär att denna rätt även gäller för en
privatpraktiserande veterinär som har förordnats som officiell
veterinär enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. Vidare
ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”
Ett exempel på en fysisk person som har delegerats uppgifter är
veterinärer som enligt beslut meddelade med stöd av
8 § andra stycket zoonoslagen får utöva offentlig kontroll av
efterlevnaden av vissa beslut.
Ändringen i andra stycket innebär att uttrycket ”vidtar åtgärder”
ändras till det något vidare uttrycket ”utför annan offentlig
verksamhet”.
Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar finns i
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen i första
och andra styckena om rätt till upplysningar och tillträde
kompletterar denna artikel.
I tredje stycket anges vilka institutioner i EU som har
befogenheterna enligt första stycket, nämligen Europeiska
kommissionen och Europeiska revisionsrätten samt inspektörer och
experter som utsetts av dessa institutioner. Det framgår vidare att
deras rätt gäller i den utsträckning det behövs dels för att kontrollera
att Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, dels
för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i förordning (EU)
nr 652/2014.
Vidare införs ett nytt fjärde stycke där det upplyses om att första
stycket om rätt till upplysningar och tillträde inte gäller när
kontroller och inspektioner på plats utförs enligt lagen (2017:244)
om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning.
Övriga ändringar är språkliga.
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Skyldighet att lämna hjälp
9 a § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artiklarna 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att tillhandahålla den hjälp som behövs
för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i
avsnitt 8.6.
Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen. Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.
Förelägganden och förbud
10 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Rättelse
10 a § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EU-bestämmelser, som kompletteras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten
besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.
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I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
12 a § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet åsidosätter skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om
överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Ändringen i tredje stycket innebär att det som ska avgöra när ett
hinder mot att döma till straffansvar för samma gärning uppkommer
är den tidpunkt då det inleds en domstolsprocess om utdömande av
vite, inte som idag när ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts. Övervägandena finns i avsnitt 17.
Det görs även en språklig ändring.
Överklagande m.m.
13 § Beslut av en enskild veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.
Andra beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Ett nytt tredje stycke införs enligt vilket det framgår att 42 §
förvaltningslagen, vilken reglerar vem som får överklaga ett beslut,
gäller för beslut meddelade av organ och fysiska personer. Fjärde
stycket motsvaras av nuvarande tredje stycket. Övervägandena finns
i avsnitten 6.6 och 8.9.
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13 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 8.8.
Av första stycket framgår att den delegerande myndigheten ska
föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ett
beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller
av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet överklagas.
I andra stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. I den lagen
finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett beslut ska
överklagas.
14 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.

20.3

Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen
(2006:804).

Ord och uttryck
2 § I denna lag betyder
1. uttrycken
- livsmedel,
- stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan,
- primärproduktion,
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- utsläppande på marknaden och,
livsmedelsföretagare samma sak som i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet,
2. uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien,
3. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och
b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen följs,
4. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, och
5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU)
2017/625.

Paragrafen innehåller bestämmelser om definitioner av olika uttryck.
Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 9.1.
I paragrafen införs en punktuppställning. Definitionerna av
uttrycken i första och andra styckena förs oförändrade över till
punkterna 1 och 2. I punkterna 3 och 4 införs definitioner av uttrycken
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Definitionerna
innebär att med uttrycken ska förstås dels offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet såsom denna definieras i artikel 2 i den
nya kontrollförordningen, dels sådan kontroll och annan offentlig
verksamhet som inte omfattas av den nya kontrollförordningen utan
enbart har stöd i livsmedelslagen, dvs. kontroll av snus och
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tuggtobak och dricksvatten före tappkranen. I punkten 5 anges att
uttrycket organ med delegerade uppgifter betyder samma sak i
livsmedelslagen som i den nya kontrollförordningen. Den definition
av uttrycket som finns i artikel 3 gäller alltså vid tillämpningen av
lagen. Uttrycket har samma betydelse oavsett om den offentliga
kontrollen eller verksamheten utförs enligt den nya
kontrollförordningen eller med stöd av livsmedelslagen.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
I övrigt görs vissa språkliga ändringar.
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
5 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EUbestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens
tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling
tillkännage vilka grundförordningar som avses.
I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första
stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

I paragrafen ändras EG-förordningar till EU-förordningar och EGbestämmelser till EU-bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt
6.14. Övriga ändringar är språkliga.
Föreskrifter om livsmedelsanläggningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i
anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten, och
2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett sådant godkännande ska
meddelas.
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Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om
livsmedelsanläggningar. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.
Ändringen innebär att hittillsvarande punkten 3 som innehåller
ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om registrering av
anläggningar tas bort. Registrering av anläggningar betraktas som
annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. Ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om annan offentlig verksamhet
finns i 19 § första stycket 1.
Övriga ändringar är språkliga.
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får efter att
ha iakttagit anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung meddela
föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i EUförordningarna.

I paragrafen ändras EG-förordningarna till EU-förordningarna.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden
10 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som
1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med
stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,
2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning
som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd
av 7 § eller registrerats enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen,
3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller inte uppfyller villkor i ett godkännande eller
tillstånd,
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4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i
enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i
enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har
föreskrivits med stöd av lagen eller i de EU-bestämmelser som kompletteras
av lagen.
Det som sägs i första stycket gäller inte om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
11 § Offentlig kontroll ska utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna,
andra statliga myndigheter och kommunerna.
Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

I paragrafen regleras vilka myndigheter som är kontrollmyndigheter.
Övervägandena finns i avsnitt 9.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår numera av definitionen av uttrycket
offentlig kontroll i 2 §.
I ett nytt andra stycke framgår att kontrollmyndigheterna även
ska utföra annan offentlig verksamhet. Vad som avses med annan
offentlig verksamhet framgår av artikel 2.2 i den nya
kontrollförordningen. Där nämns bl.a. verksamhet för att bevilja
tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller
officiella attesteringar.
Bestämmelsen i det hittillsvarande andra stycket om att en
kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet flyttas
till ett nytt tredje stycke.
Övriga ändringar är språkliga.
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Kontrollmyndigheternas övriga åligganden
12 § Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar övriga
kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att
överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
beivras.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Förvaltningslagens tillämpning
13 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 9.15.
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Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet, objektivitet och
proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får
lämna uppgifter muntligt, kommunikation, dokumentation av
uppgifter, dokumentation av beslut, motivering av beslut,
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
och rättelse av skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
14 a § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 9.11. I
första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de
har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter. Närmare
bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar finns i
artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller inte bara
myndigheter utan även organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt officiella
laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
15 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att sådan
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning som annars skulle skötas av kommunen ska flyttas över till verket.
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Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är
särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.
Livsmedelsverket får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till
kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig överflyttning av
offentlig kontroll av en viss anläggning från en kommun till
Livsmedelsverket. Övervägandena finns i avsnitt 9.3.
Ett tillägg görs i första stycket om att även annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen över berörd
anläggning kan flyttas över.
Ändringen i andra stycket innebär att annan offentlig verksamhet
som har flyttats över till verket också kan lämnas tillbaka till
kommunen på samma sätt som gäller för offentlig kontroll.
Övriga ändringar är språkliga.
16 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att sådan
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning, som annars skulle skötas av Livsmedelsverket, ska flyttas från
verket till en kommun.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om frivillig överflyttning av
offentlig kontroll av en viss anläggning från Livsmedelsverket till en
kommun. Övervägandena finns i avsnitt 9.3.
Ett tillägg görs om att även annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen kan flyttas över.
Övriga ändringar är språkliga.
17 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin skyldighet
att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när det gäller en
viss anläggning, får regeringen på ansökan av Livsmedelsverket besluta att
ansvaret för den offentliga kontrollen och för den offentliga verksamheten i
fråga om den anläggningen ska flyttas över till Livsmedelsverket.
Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångsvis överflyttning av
ansvaret för offentlig kontroll av en viss anläggning från en kommun
till Livsmedelsverket när kommunen grovt eller under längre tid har
åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller den anläggningen.
Övervägandena finns i avsnitt 9.4.
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Ett tillägg görs i första stycket om att sådan tvångsvis överflyttning
även kan ske när kommunen har åsidosatt sin skyldighet att utföra
annan offentlig verksamhet när det gäller en viss anläggning.
Ändringen i första stycket innebär också att även ansvaret för annan
offentlig verksamhet i fråga om den anläggningen som
åsidosättandet avser kan flyttas över tvångsvis.
Ändringen i andra stycket innebär att regeringen får besluta att
ansvaret för sådan annan offentlig verksamhet som har flyttats över
till verket ska lämnas tillbaka till kommunen.
Övriga ändringar är språkliga.
Förelägganden riktade till kommuner
18 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får
Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket
anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får
förelägga en kommun, som inte fullgör de skyldigheter som följer av
dess kontrolluppdrag, att avhjälpa bristen. Övervägandena finns i
avsnitt 9.4.
Ändringen innebär att Livsmedelsverket får förelägga kommunen
att avhjälpa bristen även när kommunen inte fullgör de skyldigheter
som följer av dess uppdrag att utföra annan offentlig verksamhet.
Övriga ändringar är språkliga.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter, att lämna
information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 §
första stycket,
3. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra aktörer att utöva en
egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art, och
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4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten
att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
offentlig kontroll. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.
Ett tillägg görs i punkten 1 om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur annan
offentlig verksamhet ska bedrivas.
I punkten 2 ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”.
Ett förtydligande görs i punkten 3 om att bemyndigandet ifråga
om skyldighet för livsmedelsföretagare att utöva en efter
verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten även
omfattar andra aktörer. Sådana aktörer kan vara dricksvattenproducenter och aktörer som tillverkar snus eller tobak.
Ändringen av paragrafen innebär vidare att bestämmelsen i
punkten 5 tas bort och flyttas till den nya 19 a §.
Föreskrifter om uppgiftslämnande
19 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt, och
2. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra aktörer att lämna uppgifter
om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en kontrollmyndighet, ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter.
Övervägandena finns i avsnitt 9.6.
Bemyndigandet i första punkten om rätt att meddela föreskrifter
om uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt har
oförändrat flyttats från 19 § 5.
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I andra punkten bemyndigas regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för
livsmedelsföretagare och andra aktörer att lämna uppgifter om
anläggningar eller sin verksamhet i övrigt till en kontrollmyndighet,
ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.
Rätt till upplysningar och tillträde
20 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter, har i den utsträckning
det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och
för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en kontrollmyndighet
och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen samt
EU:s institutioner och inspektörer och experter som utsetts av
institutionerna har rätt att på begäran få upplysningar, ta del av
handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen
som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar
och ta prover. Övervägandena finns i avsnitt 9.8.
Ändringen i första stycket innebär att bestämmelsen även gäller för
en privatpraktiserande veterinär som har förordnats som officiell
veterinär enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Uttrycket ”kontrollorgan” ersätts vidare med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”. Första stycket ändras också på så sätt att rätten till
upplysningar och tillträde även gäller när annan offentlig verksamhet
utförs. Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar finns i
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen om rätt
till upplysningar och tillträde kompletterar denna artikel.

493

Författningskommentarer

Ds 2018:41

I andra stycket tydliggörs att det är Europeiska kommissionen
och inspektörer och experter som utsetts av kommissionen som
omfattas av rätten enligt första stycket.
Skyldighet att lämna hjälp
21 § Utöver vad som följer av artiklarna 15.2 och 15.6 i förordning (EU)
2017/625 ska den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om enskildas skyldighet att
lämna hjälp till kontrollmyndigheterna. När det gäller offentlig
kontroll och offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen ska i första hand motsvarande bestämmelse i artikel
15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen tillämpas.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ett
tillägg görs om att skyldigheten att lämna hjälp även gäller för den
som är föremål för annan offentlig verksamhet. Övervägandena
finns i avsnitt 9.9.
Övriga ändringar är språkliga.
Förelägganden och förbud
22 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela
de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna ska följas.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
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Vite
23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen får förenas med vite.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Anonyma inköp
23 a § En kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att skydda
människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön, under annan identitet och utan
att ange avsikten med inköpet köpa in livsmedel i syfte att kontrollera att de
uppfyller gällande krav.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen ger kontrollmyndigheterna ett
uttryckligt lagstöd för att köpa in livsmedel anonymt för att
kontrollera att de uppfyller gällande krav. Bestämmelsens
tillämpningsområde begränsas till situationer då det är nödvändigt
för att skydda människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön. I
artikel 36 i den nya kontrollförordningen finns särskilda regler som
ska följas när anonyma inköp görs för att kontrollera den
unionslagstiftning som faller under den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitten 6.9 och 9.12.
Rapporteringssystem för överträdelser
23 b § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem
för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket ålägger
kontrollmyndigheterna att ha rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen kompletterar artikel 140 i den nya kontrollförordningen. Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och 9.13.
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Andra stycket innehåller ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
Särskilda ingripanden m.m.
24 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som
1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas
ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.
Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av
kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för
något annat ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan
på ägarens bekostnad.
Kontrollmyndigheten ska, på ägarens bekostnad, låta förstöra också
sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med
stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Övriga ändringar är språkliga.
Rättelse
26 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
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Avgifter
28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.
Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut en sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om betalningen och, när det gäller de avgifter som tas ut av en
statlig myndighet och av ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter, hur avgifterna ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 9.10.
I första stycket har punktuppställningen tagits bort. Preciseringen
av vilken kontroll som avses har strukits. Vidare har den ändringen
gjorts att föreskriftsrätten gäller avgifter för annan offentlig
verksamhet i stället för som hittills prövning och registrering.
Utöver prövning och registrering rymmer uttrycket annan offentlig
verksamhet bl.a. åtgärder som syftar till att säkerställa att en aktör
åtgärdar bristande efterlevnad samt åtgärder som syftar till att
förebygga och främja regelefterlevnad.
Ändringarna i tredje stycket innebär att det införs ett nytt
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om betalningen av avgifter som
tas ut av kontrollmyndigheterna. Med stöd av det bemyndigandet
kan myndigheten meddela föreskrifter om skyldighet för
kontrollmyndigheterna att ta ut en avgift efter utförd kontroll.
Ändringen innebär också att det nuvarande bemyndigandet att
meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter ska gälla avgifter
som tas ut av ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter genom att uttrycket
”kontrollorgan” ersätts med ”ett organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
Övriga ändringar är språkliga.
32 § Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
497

Författningskommentarer

Ds 2018:41

3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig
förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade uppgifter
eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse
ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut
överklagas av en organisation som är att anse som central
arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande.
I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
I andra stycket görs ett tillägg av vilket det framgår att även beslut
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer. Bestämmelsen i det hittillsvarande
tredje stycket om att Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan
hos allmän förvaltningsdomstol om det överklagade beslutet har
meddelats av en officiell veterinär flyttas till en ny bestämmelse i 32
a §. Övervägandena finns i avsnitten 6.5, 6.6, 9.14 och 9.15.
32 a § Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.
Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det
allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet
har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 9.14.
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Bestämmelsen i första stycket om att Livsmedelsverket ska föra det
allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om det överklagade
beslutet har meddelats av en officiell veterinär har oförändrat flyttats
från 32 § tredje stycket.
Av andra stycket framgår att den delegerande myndigheten ska
föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ett
beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller
av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet överklagas.
I tredje stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.

20.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805)
om foder och animaliska biprodukter

Lagens syfte och tillämpningsområde
2§

I denna lag betyder
1. uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder samma sak
som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
2. uttrycket primärproduktion av foder samma sak som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien,
3. uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter
samt utsläppande på marknaden av dessa produkter samma sak som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21
oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och
om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om
animaliska biprodukter), och
4. uttrycken
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- offentlig kontroll,
- annan offentlig verksamhet, och
- organ med delegerade uppgifter samma sak som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedelsoch foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005
och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004,
rådets
direktiv
89/608/EEG,
89/662/EEG,
90
/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG.

Paragrafen innehåller bestämmelser om definitioner av olika uttryck.
Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 10.1.
I paragrafen införs en punktuppställning. Definitionerna av
uttrycken i första till tredje styckena förs oförändrade över till
punkterna 1–3.
I punkten 4 införs definitioner av uttrycken offentlig kontroll,
annan offentlig verksamhet och organ med delegerade uppgifter.
Definitionerna innebär att uttrycken ska förstås på samma sätt som
i den nya kontrollförordningen. Det innebär att definitionerna av
uttrycken i artikel 2 och 3 gäller vid tillämpningen av lagen.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
I övrigt görs vissa språkliga ändringar.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
12 § Offentlig kontroll ska utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna.
Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får överlämnas från en statlig myndighet till
en annan statlig myndighet.
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I paragrafen regleras vilka myndigheter som utövar offentlig
kontroll. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till
den definitionen finns i 2 §.
Ett tillägg görs i ett nytt andra stycke om att
kontrollmyndigheterna även ska utföra annan offentlig verksamhet.
Annan offentlig verksamhet är enligt artikel 2.2 i den nya
kontrollförordningen annan verksamhet än offentlig kontroll som
utförs av de behöriga myndigheterna. I artikeln nämns bl.a.
verksamhet för att bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda
officiella intyg eller officiella attesteringar.
Bestämmelsen i hittillsvarande andra stycket om att en kommuns
uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet flyttas
oförändrat till ett nytt tredje stycke.
Bestämmelsen i det tidigare tredje stycket om att regeringen får
meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överlämnas från en
statlig myndighet till en annan statlig myndighet flyttas till ett nytt
fjärde stycke. Där görs också ett tillägg om att även uppgifter i annan
offentlig verksamhet får överlämnas från en statlig myndighet till en
annan statlig myndighet.
Övriga ändringar är språkliga.
Förvaltningslagens tillämpning
12 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
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– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 10.15.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
15 § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 10.11. I
första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de
har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter. Närmare
bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar finns i
artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller även organ
med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats
vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
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Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
16 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta
att sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning, som annars skulle skötas av kommunen, ska flyttas över till verket
eller myndigheten. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor
omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.
Jordbruksverket eller myndigheten får besluta att ansvaret ska lämnas
tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen är
överens om det.

Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig överflyttning av
offentlig kontroll av en viss verksamhet från en kommun till
Jordbruksverket
eller
annan
statlig
kontrollmyndighet.
Övervägandena finns i avsnitt 10.3.
Ändringen i första stycket innebär att ett tillägg görs om att även
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen kan
flyttas över. Vidare ersätts uttrycket ”viss verksamhet” av ”viss
anläggning”. Ändringen är språklig och någon ändring i sak är inte
avsedd.
Ändringen i andra stycket innebär att sådan annan offentlig
verksamhet som har flyttats över till verket eller myndigheten också
kan lämnas tillbaka till kommunen.
Övriga ändringar är språkliga.
17 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta
att sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning, som annars skulle skötas av Jordbruksverket eller myndigheten,
ska flyttas från verket eller myndigheten till en kommun.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om frivillig överflyttning av
offentlig kontroll av en viss anläggning från Jordbruksverket eller en
annan statlig myndighet till en kommun. Övervägandena finns i
avsnitt 10.3.
Ett tillägg görs i paragrafen om att även annan offentlig
verksamhet som sammanhänger med kontrollen kan flyttas över.
Övriga ändringar är språkliga.
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18 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin
skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när det
gäller en viss anläggning, får regeringen, på ansökan av Jordbruksverket eller
en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna
lag, besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen och den offentliga
verksamheten i fråga om den anläggningen ska flyttas över till
Jordbruksverket eller myndigheten.
Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångsvis överflyttning av
ansvaret för offentlig kontroll av en viss verksamhet från en
kommun till Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.
Ändringen i första stycket innebär att ett tillägg görs om att
tvångsvis överflyttning även kan ske när kommunen har åsidosatt sin
skyldighet att utföra annan offentlig verksamhet när det gäller en
viss anläggning. Vidare ändras bestämmelsen så att det framgår att
även ansvaret för annan offentlig verksamhet i fråga om den
anläggningen som åsidosättandet avser kan flyttas över tvångsvis.
Slutligen ersätts uttrycket ”viss verksamhet” av ”viss anläggning”.
Den ändringen är endast språklig och någon ändring i sak är inte
avsedd.
Ändringen i andra stycket innebär att regeringen får besluta att
ansvaret för sådan annan offentlig verksamhet som har flyttats över
till verket eller myndigheten ska lämnas tillbaka till kommunen.
Förelägganden riktade till kommuner
19 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen
bestämt enligt denna lag förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett
sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Jordbruksverket eller myndigheten anser nödvändiga för att bristen ska kunna
avhjälpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Jordbruksverket eller en
annan statlig kontrollmyndighet får förelägga en kommun, som inte
fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, att
avhjälpa bristen. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.
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Ett tillägg görs om att Jordbruksverket eller en annan statlig
kontrollmyndighet får förelägga kommunen att avhjälpa bristen
även när kommunen inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra annan offentlig verksamhet.
Övriga ändringar är språkliga.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 13 §
första stycket,
3. skyldighet för foderföretagare eller för den som befattar sig med
animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att utöva en
egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
offentlig kontroll. Övervägandena finns i avsnitt 10.5.
Ett tillägg görs i punkten 1 om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet.
I punkten 2 ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”.
Ett förtydligande görs i punkten 3 om att bemyndigandet ifråga
om skyldighet att utöva en efter verksamhetens art lämpad
egenkontroll av verksamheten inte bara omfattar företag som
befattar sig med animaliska biprodukter utan även privatpersoner
som befattar sig med sådana produkter. Det förtydligas också att
kravet gäller den som befattar sig med produkter som framställts av
animaliska biprodukter.
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Föreskrifter om uppgiftslämnande
20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar
sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att lämna
uppgifter om sina anläggningar till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den
som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter att lämna uppgifter om sina anläggningar till en
kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Övervägandena
finns i avsnitt 10.6.
Rätt till upplysningar och tillträde
21 § En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har rätt att i den utsträckning
det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska
kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen.

Paragrafen reglerar rätten för en kontrollmyndighet, ett
kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen samt
Europeiska kommissionen och inspektörer och experter som utsetts
av kommissionen, att på begäran få upplysningar och ta del av
handlingar samt få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra
undersökningar och ta prover. Övervägandena finns i avsnitt 10.8.
Första stycket ändras på så sätt att rätten till upplysningar och
tillträde även gäller när annan offentlig verksamhet utförs. Vidare
ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
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Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal tillträde och upplysningar finns i artikel
15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen kompletterar
denna artikel.
Skyldighet att lämna hjälp
22 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artiklarna 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen reglerar enskildas skyldighet att tillhandahålla den hjälp
som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.
Övervägandena finns i avsnitt 10.9.
Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen.
Hänvisningen
till
den
nya
kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid
varje tidpunkt gällande lydelsen.
Anonyma inköp
24 a § En kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att skydda
människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön, under annan identitet och utan
att ange avsikten med inköpet köpa in produkter i syfte att kontrollera att de
uppfyller gällande krav.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen ger kontrollmyndigheterna ett
uttryckligt lagstöd för att köpa in produkter anonymt för att
kontrollera att de uppfyller gällande krav. Bestämmelsens
tillämpningsområde begränsas till situationer då det är nödvändigt
för att skydda människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön.
I artikel 36 i den nya kontrollförordningen finns särskilda regler som
ska följas när anonyma inköp görs för att kontrollera den
unionslagstiftning som faller under den nya kontrollförordningens
tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitten 6.9 och 10.12.
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Rapporteringssystem för överträdelser
24 b § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem
för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket ålägger
kontrollmyndigheterna att ha rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen
kompletterar
artikel
140
i
den
nya
kontrollförordningen. Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och
10.13.
Andra stycket innehåller ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
Avgifter
28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet.
Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut en sådan avgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur avgifterna som tas ut av statliga myndigheter och av ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 10.10.
I första stycket har punktuppställningen tagits bort. Preciseringen
av vilken kontroll som avses har strukits. Vidare har den ändringen
gjorts att föreskriftsrätten gäller avgifter för annan offentlig
verksamhet i stället för som hittills ärenden enligt lagen. Utöver
ärenden rymmer uttrycket annan offentlig verksamhet bl.a. åtgärder
som syftar till att säkerställa att en aktör åtgärdar bristande
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efterlevnad samt åtgärder som syftar till att förebygga och främja
regelefterlevnad.
Ändringen i tredje stycket innebär att uttrycket ”kontrollorgan”
ersätts med ”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter”.
Övriga ändringar är språkliga.
32 § Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig
förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk
överklagas dock till regeringen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I ett nytt andra stycke framgår att även beslut av ett organ med
delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer. Fjärde och femte styckena motsvarar
hittillsvarande andra och tredje styckena. Övervägandena finns i
avsnitten 6.5, 6.6, 10.14 och 10.15.
32 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 10.14.
Av första stycket framgår att den delegerande myndigheten ska
föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ett
beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller
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av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet överklagas.
I andra stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.

20.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:806)
om provtagning på djur, m.m.

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EUbestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i
Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.
I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första
stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

I paragrafen ändras EG-förordningar till EU-förordningar och EGbestämmelser till EU-bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt
6.14.
Ord och uttryck
2 a § Uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med
delegerade uppgifter betyder i denna lag samma sak som i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG)
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nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005
och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93 /EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

Paragrafen är ny. Av bestämmelsen framgår att uttrycken offentlig
kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med delegerade
uppgifter ska förstås på samma sätt som i den nya
kontrollförordningen. Det innebär att definitionerna av uttrycken i
artiklarna 2 och 3 gäller vid tillämpningen av lagen. Hänvisningen till
den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen
i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Övervägandena finns i
avsnitten 6.3 och 11.1.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
10 § Offentlig kontroll utövas av Statens jordbruksverk eller andra
statliga myndigheter.
Om inte annat följer av denna lag utför kontrollmyndigheterna även
annan offentlig verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får
överlämna åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet. En kommuns uppgift ska fullgöras av den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Av paragrafen framgår vilka myndigheter som utövar offentlig
kontroll. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till
den definitionen finns i 1a §.
Paragrafen ändras vidare så att det i ett nytt andra stycke framgår
att kontrollmyndigheterna även utför annan offentlig verksamhet.
Annan offentlig verksamhet definieras enligt artikel 2.2 i den nya
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kontrollförordningen som annan verksamhet än offentlig kontroll
som utförs av de behöriga myndigheterna, däribland verksamhet för
att kontrollera om det förekommer djursjukdomar, förebygga eller
begränsa spridningen av sådana djursjukdomar, utrota dessa
djursjukdomar, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda
officiella intyg eller officiella attesteringar.
Bestämmelsen i hittillsvarande andra stycket om att regeringen
får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna vissa
kontrolluppgifter till länsstyrelser eller kommuner och om att en
kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet flyttas
till tredje stycket. En länsstyrelse eller en kommun som utöver
offentlig kontroll efter delegation av Jordbruksverket är att anse som
en kontrollmyndighet enligt lagen och har således t.ex. samma rätt
till tillträde enligt 13 § som Jordbruksverket.
Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.
11 § Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som verket har
överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämnar råd och hjälp
i kontrollverksamheten.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Förvaltningslagens tillämpning
11 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
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– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 11.11.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
11 b § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 11.8.
I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar
finns i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller även
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
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Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. hur annan offentlig verksamhet, utöver sådan verksamhet som i övrigt
utförs enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
ska bedrivas, och
3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
offentlig kontroll och uppgiftsskyldighet. Övervägandena finns i
avsnitt 11.3.
Punkten 1 ändras endast språkligt. Punkten 2 är ny och avser
föreskrifter om hur sådan annan offentlig verksamhet som inte faller
in under övriga bemyndiganden i lagen ska bedrivas.
Den hittillsvarande punkten 2 flyttas till en ny tredje punkt, där
uttrycket ”kontrollorgan” ersätts med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
Rätt till upplysningar och tillträde
13 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer och ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter, har i den utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt
förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover.
Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig
verksamhet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kontrollmyndigheters och
kontrollorgans rätt till upplysningar och rätt till tillträde till
områden och andra utrymmen. Övervägandena finns i avsnitt 11.5.
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Ändringen i första stycket innebär att rätten även gäller för en
privatpraktiserande veterinär som har förordnats som officiell
veterinär enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. Vidare
ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
Ändringen i andra stycket innebär att uttrycket ”vidtar åtgärder”
bytts ut till ”utför annan offentlig verksamhet”. Vidare stryks
uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som avses. Detta
framgår av definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2017/625. En
hänvisning till definitionen finns i artikel 1 a §.
Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar finns i
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelserna i första
och andra styckena om rätt för kontrollmyndigheter och andra som
utför kontroll att få upplysningar och tillträde till utrymmen
kompletterar denna artikel.
Övriga ändringar är språkliga.
14 § Bestämmelserna i 13 § gäller också för
1. Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och för
inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning
det behövs för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Rätten gäller även i den utsträckning det behövs för att
kontrollera att bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning
(EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för
förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd
och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG,
2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av
rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG följs, och
2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom
Europeiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna utförs
tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.

I bestämmelsen anges att bestämmelserna i 13 § också gäller för vissa
EU-institutioner. I punkten 1 tydliggörs vilka institutioner som
avses, nämligen Europeiska kommissionen och Europeiska
revisionsrätten samt inspektörer och experter som utsetts av dessa
institutioner. Det läggs till att deras rätt gäller i den utsträckning det
515

Författningskommentarer

Ds 2018:41

behövs dels för att kontrollera att Sverige följer de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar, dels för kontroll av efterlevnaden av
bestämmelserna i förordning (EU) nr 652/2014. Övervägandena
finns i avsnitt 11.5.
14 a § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ denna lag ska inte tillämpas vid
kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om
kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Paragrafen är ny. I bestämmelsen upplyses om att bestämmelserna i
lagen om rätt till upplysningar och tillträde inte gäller när kontroller
och inspektioner på plats utförs enligt lagen (2017:244) om
kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning. Övervägandena finns i avsnitt 11.5.
Skyldighet att lämna hjälp
15 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artiklarna 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att tillhandahålla den hjälp som behövs
för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i
avsnitt 11.6.
Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen.
Hänvisningen
till
den
nya
kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid
varje tidpunkt gällande lydelsen.
Förelägganden och förbud
16 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
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behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
Vite
17 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.
I paragrafen ändras EG-bestämmelser
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.

till

EU-bestämmelser.

Rättelse
18 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Rapporteringssystem för överträdelser
18 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem
för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket ålägger
kontrollmyndigheterna att ha rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
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Bestämmelsen kompletterar artikel 140 i den nya kontrollförordningen. Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och 11.9.
Andra stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
Avgifter
20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet.
Bemyndigandena enligt första stycket innefattar rätt att meddela
föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur avgifter som tas ut av statliga myndigheter, ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter och
sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 11.7.
I första stycket har punktuppställningen tagits bort. Preciseringen
av vilken kontroll som avses har strukits. Vidare har den ändringen
gjorts att föreskriftsrätten gäller avgifter för annan offentlig
verksamhet i stället för som hittills vissa uppräknade åtgärder.
Utöver de åtgärder som hittills omfattats av bemyndigandet rymmer
uttrycket annan offentlig verksamhet bl.a. åtgärder som syftar till att
säkerställa att en aktör åtgärdar bristande efterlevnad och åtgärder
som syftar till att förebygga och främja regelefterlevnad.
I andra stycket tas hänvisningen till punkten 1 i första stycket
bort. Det innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner
att ta ut avgift även för annan offentlig verksamhet. Ändringen i
tredje stycket innebär att uttrycket ”kontrollorgan” ersätts med ”ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter”.
Övriga ändringar är språkliga.
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Straffbestämmelser
21 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd
av 6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första
stycket, eller
2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EUbestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte om
överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
22 § Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms inte till
ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

Andra stycket ändras. Det som ska avgöra när ett hinder mot att
döma till straffansvar för samma gärning uppkommer är den
tidpunkt då det inleds en domstolsprocess om utdömande av vite,
inte som idag när ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts. Övervägandena finns i avsnitt 17.
23 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

I bestämmelsen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
24 § En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som
förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, av en sådan
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organisation som avses i 9 § andra stycket, av ett annat organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
I andra stycket görs ett tillägg av vilket det framgår att även beslut
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Bestämmelsen i det hittillsvarande tredje stycket om vem som ska
föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol flyttas till en ny 24
a §. I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer.
Övervägandena finns i avsnitten 6.5, 6.6, 11.10 och 11.11.
24 a § Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av
1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet
har meddelats av en organisation,
2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären, eller
3. den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk
person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 11.10.
Av första stycket framgår vilken myndighet som ska föra det
allmännas talan hos förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 motsvarar hittillsvarande 24 § tredje stycket. Det
har i en ny tredje punkt lagts till att det är den delegerande
myndigheten som ska föra det allmännas talan när det gäller
överklagade beslut som har meddelats av ett organ med delegerade
uppgifter eller av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
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I andra stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.
25 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
ska gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.

20.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:807)
om kontroll av husdjur, m.m.

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EUbestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen ska i Svensk
författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.
I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första
stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

I paragrafen ändras EG-förordningar till EU-förordningar och EGbestämmelser till EU-bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt
6.14. Övriga ändringar är språkliga.
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Ord och uttryck
2 a § I denna lag betyder
1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd
och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG, och
b) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor
för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning
(EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om
upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om
djuravel,
2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2016/2012,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning
(EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. Av punkterna 1 och 2 framgår att uttrycken
offentlig kontroll respektive annan offentlig verksamhet när de
används i lagen avser motsvarande uttryck både i den nya
kontrollförordningen och i förordningen om djuravel. Det innebär
att definitionerna av uttrycken i artiklarna 2 och 3 i
kontrollförordningen och artiklarna 2.18 och 2.19 i förordningen
om djuravel gäller vid tillämpningen av lagen. Hänvisningarna till
den nya kontrollförordningen och förordningen om djuravel är
dynamiska dvs. avser förordningarna i den vid varje tidpunkt
gällande lydelsen. I punkten 3 framgår att uttrycket organ med
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delegerade uppgifter betyder samma sak som i förordning (EU)
2017/625. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 12.1.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
8§

Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna.
Kontrollmyndigheterna utför även annan offentlig verksamhet.

Paragrafen reglerar vilka myndigheter som är kontrollmyndigheter.
Övervägandena finns i avsnitt 12.2.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625 och i artikel 2.18 i
förordning (EU) 2016/1012. En hänvisning till de definitionerna
finns i 1 a §.
I ett nytt andra stycke läggs till att kontrollmyndigheterna även
utför annan offentlig verksamhet. Annan offentlig verksamhet
definieras enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen som
annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga
myndigheterna, däribland verksamhet för att kontrollera om det
förekommer djursjukdomar, förebygga eller begränsa spridningen av
sådana djursjukdomar, utrota dessa djursjukdomar, bevilja tillstånd
eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella
attesteringar. Men annan offentlig verksamhet avses också enligt
artikel 2.19 i förordningen om djuravel all annan verksamhet än
offentlig kontroll som behöriga myndigheter utför i enlighet med
förordningen i syfte att säkerställa att bestämmelserna i
förordningen tillämpas.
Övriga ändringar är språkliga.
Kontrollmyndigheternas övriga åligganden
9 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
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stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I andra stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Förvaltningslagens tillämpning
9 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 12.10.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
9 b § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.

524

Ds 2018:41

Författningskommentarer

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 12.8.
I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten finns i artikel 8 i den nya
kontrollförordningen. Artikeln gäller även organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter
samt officiella laboratorier. I bestämmelsen föreskrivs att de som
utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet enligt lagen
eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar inte obehörigen
får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om under
utförandet av sina uppgifter. Bestämmelser om tystnadsplikt finns i
artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln ska även tillämpas
med avseende på organ med delegerade uppgifter och fysiska
personer som har delegerats vissa uppgifter samt på officiella
laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
9 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas, och
2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller bemyndiganden för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 12.3.
Bemyndigandet i punkten 1 avser föreskrifter om hur offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
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Bemyndigandet i punkten 2 avser föreskrifter om skyldighet för
ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket.
Rätt till upplysningar och tillträde
10 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer och ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra
undersökningar och ta prover.
Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska
kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till bl.a. upplysningar
och tillträde till områden m.m. Övervägandena finns i avsnitt 12.5.
Ändringen i första stycket innebär att det görs ett tillägg om att
rätten till tillträde och rätten att få ta del av handlingar mm. även
gäller för en privatpraktiserande veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. Uttrycket
”kontrollorgan” ersätts med ”ett organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. Ändringen
i första stycket innebär också att rätten till upplysningar och tillträde
även gäller i den utsträckning det behövs för utförandet av annan
offentlig verksamhet. Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge
de behöriga myndigheternas personal m.fl. tillträde och
upplysningar finns i artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. På
ett liknande sätt regleras i artikel 46.1 i förordningen om djuravel
aktörernas skyldighet att, i den utsträckning det är nödvändigt för
utövande av offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet,
lämna de behöriga myndigheterna tillträde till utrustning, lokaler,
andra platser, avelsdjur och avelsmaterial samt tillgång till
elektroniska informationshanteringssystem, dokument och andra
relevanta uppgifter. Bestämmelsen i lagen om kontroll av husdjur,
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m.m. om rätt till upplysningar och tillträde kompletterar dessa
artiklar.
I andra stycket tydliggörs vilken institution i EU som avses,
nämligen Europeiska kommissionen samt inspektörer och experter
som utsetts av kommissionen.
Skyldighet att lämna hjälp
11 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artiklarna 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625 och i artikel 46.2 i förordning (EU)
2016/1012.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att tillhandahålla den hjälp som behövs
för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i
avsnitt 12.6.
Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen och i artikel 46.2 i förordningen om
djuravel. Hänvisningarna till EU-förordningarna är dynamiska dvs.
avser förordningarna i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Förelägganden och förbud
12 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14. Det görs även en språklig
ändring.
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Vite
13 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Rättelse
14 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EUbestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

I paragrafen ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
Avgifter
16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur avgifterna ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet so regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 12.7.
Ändringen i första stycket innebär att föreskrifter får meddelas om
skyldighet att betala avgift även för annan offentlig verksamhet.
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig
verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). I förordningen
om djuravel anges att medlemsstaterna ska se till att tillräckliga
finansiella resurser finns tillgängliga för att säkerställa att de
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behöriga myndigheterna har den personal och andra resurser som
krävs för att genomföra offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet (artikel 51). Uttrycket annan offentlig verksamhet
rymmer bl.a. åtgärder som syftar till att säkerställa att en aktör
åtgärdar bristande efterlevnad samt åtgärder som syftar till att
förebygga och främja regelefterlevnad.
Övriga ändringar är språkliga.
18 § Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

Andra stycket ändras. Det som ska avgöra när ett hinder mot att
döma till straffansvar för samma gärning uppkommer är den
tidpunkt då det inleds en domstolsprocess om utdömande av vite,
inte som idag när ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts. Övervägandena finns i avsnitt 17.
20 § Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig
förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade uppgifter,
i andra fall än vad som anges i 19 §, eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.
Övervägandena finns i avsnitt 6.14.
I andra stycket görs ett tillägg av vilket det framgår att även beslut
av ett organ med delegerade uppgifter i andra fall än vad som anges i
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19 § eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Bestämmelsen i det hittillsvarande tredje stycket om vem som ska
föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol flyttas oförändrad
till en ny 20 a §. I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42
§ förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer. Övervägandena finns i avsnitten 6.5,
6.6, 12.9 och 12.10.
20 a § Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol,
om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i
saken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en
officiell veterinär.
Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det
allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet
har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 12.9.
Av första stycket framgår vilken myndighet som ska föra det
allmännas talan hos förvaltningsdomstol. Bestämmelsen motsvarar
hittillsvarande 20 § tredje stycket.
I andra stycket framgår att det är den delegerande myndigheten
som ska föra det allmännas talan när det gäller överklagade beslut
som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I tredje stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424)
om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel

Lagens tillämpningsområde
2 § Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som
rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, följande
förordningar:
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den
15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den
17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den
17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr
814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den
26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets
direktiv
98/58/EG,
1999/74/EG,
2007/43/EG,
2008
/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG.
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I paragrafen anges EU-förordningar som lagen kompletterar, bl.a.
den nu gällande kontrollförordningen. Övervägandena finns i
avsnitten 6.1 och 13.1.
Ändringen i punkten 5 innebär att hänvisningen till den gällande
kontrollförordningen bytts ut till en hänvisning till den nya
kontrollförordningen.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Ord och uttryck
2 a § I denna lag betyder
1. Uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt förordning (EU) 2017/625,
b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen följs,
2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning
(EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. I punkterna 1 respektive 2 införs definitioner av
uttrycken offentlig kontroll respektive annan offentlig verksamhet.
Definitionerna innebär att med uttrycken ska förstås dels offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet såsom denna definieras i
artikel 2 i den nya kontrollförordningen, dels sådan kontroll och
annan offentlig verksamhet som inte omfattas av den nya
kontrollförordningen utan enbart har stöd i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, dvs.
kontroll av vinprodukter. Övervägandena finns i avsnitt 6.3 och 13.1.
I punkten 3 anges att uttrycket organ med delegerade uppgifter
betyder samma sak i lagen som i den nya kontrollförordningen.
Uttrycket definieras i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625. Den
definitionen gäller alltså vid tillämpningen av lagen. Uttrycket har
samma betydelse oavsett om den offentliga kontrollen eller
verksamheten utförs enligt den nya kontrollförordningen eller med
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stöd av lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
4 § Offentlig kontroll ska utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och
kommunerna.
Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.

Paragrafen reglerar vilka myndigheter som utövar kontroll.
Övervägandena finns i avsnitt 13.2.
I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll”. Vidare stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig
kontroll framgår numera av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i 2 a §.
Bestämmelsen i det hittillsvarande andra stycket om att en
kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet flyttas
oförändrad till ett nytt tredje stycke.
I ett nytt andra stycke föreskrivs att kontrollmyndigheterna även
ska utföra annan offentlig verksamhet. Annan offentlig verksamhet
definieras enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen som
annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga
myndigheterna. Där nämns bl.a. verksamhet för att bevilja tillstånd
eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella
attesteringar.
Övriga ändringar är språkliga.
5 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får
regeringen eller Livsmedelsverket överlämna uppgiften att utföra sådan offentlig
kontroll och annan offentlig uppgift som avses i 4 § till organ med delegerade
uppgifter eller till fysiska personer.
I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får
ett överlämnande endast innefatta en rätt att besluta att
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1. vissa av aktörens verksamheter blir föremål för systematisk eller ökad
offentlig kontroll,
2. aktören ökar egenkontrollernas frekvens, eller
3. märkningen ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna, denna lag eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överlämnande av kontroll
till kontrollorgan. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.
I första stycket finns en bestämmelse som ger regeringen eller
Livsmedelsverket rätt att överlämna kontroll till sådant
kontrollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i den gällande
kontrollförordningen. Det tydliggörs att bestämmelsen ska
tillämpas utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Ändringen i första stycket innebär vidare att uttrycket
”kontroll” ersätts med ”offentlig kontroll” samt att uttrycket
”kontrollorgan” ersätts med ”ett organ med delegerade uppgifter
eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”. Ändringen
i första stycket innebär också att inte bara uppgifter i offentlig
kontroll utan även uppgifter i annan offentlig verksamhet får
överlämnas. Enligt den nya kontrollförordningen kan de i nationell
rätt utpekade behöriga myndigheterna delegera uppgiften att utöva
offentlig kontroll till organ med delegerade uppgifter eller till fysiska
personer istället för, som det är nu, till ett kontrollorgan (artikel 28).
Enligt den nya kontrollförordningen kan även uppgifter i annan
offentlig verksamhet delegeras (artikel 31). Bestämmelserna i den
nya kontrollförordningen förutsätter inte i sig någon särskild
nationell bestämmelse för att kunna verkställas. Lagen om kontroll
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel är
emellertid tillämplig på vissa vinprodukter som inte omfattas av den
nya kontrollförordningens tillämpningsområde. Detta genom att
lagen
innehåller
kompletterande
bestämmelser
till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter,
där det finns bestämmelser om skyddade beteckningar bl.a. inom
vinsektorn. Den nya kontrollförordningen ska som huvudregel inte
tillämpas för att säkerställa efterlevnaden av denna EU-förordning
(artikel 1.4 a i den nya kontrollförordningen). Den nationella
bestämmelsen ger samma möjlighet till delegering av offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om skyddade
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beteckningar inom vinsektorn som gäller i övrigt enligt den nya
kontrollförordningen.
I andra stycket finns en bestämmelse om att ett överlämnande inte
får avse rätten att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad av
regelverket. Bestämmelsen har ändrats så att det nu blir möjligt att
lämna över rätten att besluta om vissa åtgärder då regelverket inte
följs eller då det finns en misstanke om att regelverket inte följs.
Vilka beslut de handlar om framgår av en punktuppställning. Enligt
punkten 1 kan överlämnande avse rätten att besluta att vissa av
aktörens verksamheter blir föremål för systematisk eller ökad
offentlig kontroll, enligt punkten 2 att aktören ökar
egenkontrollernas frekvens och enligt punkten 3 att märkningen
ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna, lagen
och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Utgångspunkten
enligt den nya kontrollförordningen är att rätten att besluta om
åtgärder vid bristande efterlevnad inte får delegeras till enskilda
organ och fysiska personer (artiklarna 31.3 samt 138.1 b, 138.2 och
138.3). I fråga om skyddade beteckningar finns dock ett undantag
från denna begränsning. Där får nämligen behöriga myndigheter,
som delegerat besluten om rätten att använda en produkts
registrerade namn, även delegera tillämpningen av vissa angivna
åtgärder (artikel 26).
Förvaltningslagens tillämpning
5 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel, och liknande.
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Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 13.13.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får lämna uppgifter
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter,
dokumentation av beslut, motivering av beslut, underrättelse om
innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och rättelse av
skrivfel och liknande.
Tystnadsplikt
8 § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 13.10.
I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar
finns i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller även
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Förelägganden riktade till kommuner
9 § Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utföra offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet enligt denna lag, får Livsmedelsverket
förelägga kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska innehålla
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uppgifter om de åtgärder som verket anser nödvändiga för att skyldigheten
ska uppfyllas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får
förelägga en kommun, som inte fullgör sin skyldighet att utöva
kontroll, att göra detta. Ett tillägg görs om att Livsmedelsverket får
förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter även ifråga om
annan offentlig verksamhet. Uttrycket ”kontroll” ersätts av
”offentlig kontroll”. Övervägandena finns i avsnitt 13.4.
Övriga ändringar är språkliga.
Föreskrifter om kontroll och annan offentlig verksamhet
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet ska bedrivas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att
lämna information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 §
första stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.
Övervägandena finns i avsnitt 13.5.
I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll”. Där görs även ett tillägg om att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
I andra stycket ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ
med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter”.
Föreskrifter om uppgiftslämnande
10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin
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verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att
lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 13.6.
Rätt till upplysningar och tillträde
11 § En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller en
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det
behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att på
begäran få
1. upplysningar och ta del av handlingar, och
2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.
Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för
inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar, att ta
del av handlingar och få tillträde till områden m.m. Övervägandena
finns i avsnitt 13.7.
I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll” samt uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”. Ändringen i första stycket innebär också att rätten till
upplysningar och tillträde även gäller i den utsträckning det behövs
för utförande av annan offentlig verksamhet. Bestämmelser om
skyldighet för aktörer att ge de behöriga myndigheternas personal
m.fl. tillträde och upplysningar finns i artikel 15.1 i den nya
kontrollförordningen. Bestämmelsen i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel om
rätt till upplysningar och tillträde kompletterar denna artikel.
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Skyldighet att lämna hjälp
12 § Utöver vad som följer av artiklarna 15.2 och 15.6 i förordning (EU)
2017/625 ska den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om enskildas skyldighet att
lämna hjälp till kontrollmyndigheterna. När det gäller offentlig
kontroll och offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen ska i första hand motsvarande bestämmelse i artikel
15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen tillämpas.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ett
tillägg görs om att skyldigheten att lämna hjälp även gäller för den
som är föremål för annan offentlig verksamhet. Övervägandena
finns i avsnitt 13.8.
Övriga ändringar är språkliga.
Rapporteringssystem för överträdelser
14 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem
för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket ålägger
kontrollmyndigheterna att ha rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen kompletterar artikel 140 i den nya kontrollförordningen. Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och 13.11.
Andra stycket innehåller ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
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Avgifter
18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna, att
ta ut sådan avgift som avses i första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om betalningen och, när det gäller de avgifter som tas ut av en
statlig myndighet och av ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter, hur avgifterna ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 13.9.
I första stycket har punktuppställningen tagits bort. Preciseringen
av vilken kontroll som avses har strukits. Vidare har den ändringen
gjorts att föreskriftsrätten gäller avgifter för annan offentlig
verksamhet i stället för som hittills prövning och handläggning.
Utöver prövning och handläggning rymmer uttrycket annan
offentlig verksamhet bl.a. åtgärder som syftar till att säkerställa att
en aktör åtgärdar bristande efterlevnad samt åtgärder som syftar till
att förebygga och främja regelefterlevnad.
I tredje stycket ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ
med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter”. Vidare innebär ändringarna att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ges möjlighet att meddela
föreskrifter om hur en avgift ska beräknas. Detta innebär att
föreskrifter kan meddelas om skyldighet för kontrollmyndigheterna
att ta ut en avgift efter utförd kontroll.
Övriga ändringar är språkliga.
20 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade
uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I ett nytt andra stycke framgår att även beslut av ett organ med
delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
I ett nytt tredje stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer. Fjärde stycket motsvarar nuvarande
andra stycket. Övervägandena finns i avsnitten 6.5, 6.6, 13.12 och
13.13.
20 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.5 och 13.12.
I första stycket framgår att det är den delegerande myndigheten
som ska föra det allmännas talan när det gäller överklagade beslut
som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller av
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I andra stycket anges att bestämmelserna i lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som
har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.
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Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363)
om kontroll av ekologisk produktion

Lagens tillämpningsområde
1§

Denna lag kompletterar
1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2092/91, och
2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör
ekologisk produktion, Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG)
nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG.

I paragrafen anges de EU-förordningar som lagen kompletterar, bl.a.
den nu gällande kontrollförordningen.
Ändringen i andra stycket innebär att hänvisningen till den
gällande kontrollförordningen har bytts ut till en hänvisning till den
nya kontrollförordningen samt att punkten 2 tas bort. Den nya
kontrollförordningen kompletteras av de genomförandeakter och
delegerade akter som antas av kommissionen och inte av
tillämpningsförordningar.
Hänvisningen
till
den
nya
kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid
varje tidpunkt gällande lydelsen. Övervägandena finns i avsnitten 6.1
och 14.1.
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Ord och uttryck
1 a § Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet betyder i
denna lag samma sak som i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. Av bestämmelsen framgår att uttrycken offentlig
kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med delegerade
uppgifter ska förstås på samma sätt som i den nya
kontrollförordningen. Det innebär att definitionerna av uttrycken i
artiklarna 2 och 3 gäller vid tillämpningen av lagen. Övervägandena
finns i avsnitten 6.3 och 14.1.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
2 § Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, andra statliga myndigheter
och kommunerna ska utöva offentlig kontroll.
Regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen mellan
kommunerna och de statliga förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter enligt första stycket.
Kontrollmyndigheterna ska även utföra annan offentlig verksamhet.
En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

I paragrafen regleras vilka myndigheter som är kontrollmyndigheter.
Övervägandena finns i avsnitt 14.2.
I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll”. Vidare stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig
kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till
den definitionen finns i 1 a §.
I ett nytt tredje stycke framgår att kontrollmyndigheterna även ska
utföra annan offentlig verksamhet. Annan offentlig verksamhet
definieras enligt artikel 2.2 i den nya kontrollförordningen som
annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga
myndigheterna. Där nämns bl.a. verksamhet för att bevilja tillstånd
eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella
attesteringar.
Fjärde stycket motsvarar hittillsvarande tredje stycket. Övriga
ändringar är språkliga.
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3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive
ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utföra offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i
artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk
person.
I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får
ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att
1. återkalla ett utfärdat certifikat,
2. enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007
besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti
eller en produktionsomgång, eller
3. enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring.

I första stycket finns en bestämmelse som ger Livsmedelsverket och
Jordbruksverket rätt att, inom sina respektive ansvarsområden,
överlämna kontroll till sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i
rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.
Bestämmelsen ändras så att uttrycket ”kontroll” ersätts med
”offentlig kontroll”. Vidare läggs det till att även uppgifter i annan
offentlig verksamhet får överlämnas. Bestämmelser om delegering
finns i både den nya kontrollförordningen och i förordning (EG) nr
834/2007. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 har
företräde och kompletteras av de allmänna delegeringsreglerna i den
nya kontrollförordningen. Överlämnande ska därför även
fortsättningsvis kunna ske till sådant kontrollorgan som avses i
artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk
person. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.
Övriga ändringar är språkliga.
Tystnadsplikt
6 § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 14.10.
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I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet enligt lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten och vad den omfattar
finns i artikel 8 i den nya kontrollförordningen. Artikeln gäller även
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Rätt till upplysningar och tillträde
8 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har rätt att, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
på begäran få
1. upplysningar,
2. del av handlingar,
3. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten, och
4. på sådana områden och i sådana utrymmen som avses i 3, få göra
undersökningar och ta prover.
Bestämmelserna i första stycket gäller även för Europeiska kommissionen
och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till bl.a. upplysningar
och tillträde. Övervägandena finns i avsnitt 14.7.
I den hittillsvarande lydelsen regleras enbart Europeiska
kommissionens och kontrollorganens rätt till upplysningar och
tillträde m.m. medan det när det gäller kontrollmyndigheterna
hänvisas till den rätt dessa har enligt EU-rätten. Ändringen innebär
att det i bestämmelsens första stycke anges att också
kontrollmyndigheterna har rätt att få upplysningar och rätt att få
tillträde m.m. enligt vad som föreskrivs i paragrafen. Regleringen om
Europeiska kommissionens rätt flyttas med vissa modifieringar till
en nytt andra stycke. Vidare ersätts uttrycket ”kontroll” med
”offentlig kontroll”.
I ett nytt andra stycke regleras rätten för Europeiska
kommissionen att få handlingar m.m. och rätt till tillträde.
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Bestämmelsen innebär att bestämmelserna om rätt till upplysningar
och tillträde, förutom för Europeiska kommissionen, även gäller för
inspektörer och experter som utsett av kommissionen.
Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar finns i
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen och artikel 67 förordning
(EG) nr 889/2008. Bestämmelsen i lagen om kontroll av ekologisk
produktion om rätt till upplysningar och tillträde kompletterar dessa
artiklar.
Skyldighet att lämna hjälp
9 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artiklarna 15.2
och 15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att lämna den hjälp som behövs för att
kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i avsnitt
14.8.
Ändringen innebär att det i stället upplyses om att skyldighet för
den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras regleras i artikel 15.2 och 15.6 i den
nya kontrollförordningen.
Hänvisningen
till
den
nya
kontrollförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid
varje tidpunkt gällande lydelsen.
Förelägganden och förbud
10 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket
anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får
förelägga en kommun, som inte fullgör de skyldigheter som följer av
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dess kontrolluppdrag, att avhjälpa bristen. Övervägandena finns i
avsnitt 14.4.
Paragrafen ändras på så sätt att ett tillägg görs om att
Livsmedelsverket får förelägga kommunen att avhjälpa bristen även
när kommunen inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra annan offentlig verksamhet. Uttrycket
”kontrolluppdrag” ersätts vidare med ”uppdrag att utföra offentlig
kontroll”.
Rapporteringssystem för överträdelser
12 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem
för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket ålägger
kontrollmyndigheterna att ha rapporteringssystem för den som vill
anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen genomför artikel 140 i den nya kontrollförordningen.
Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och 14.11.
Andra stycket innehåller ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
Avgifter
16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet.
Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga
förvaltningsmyndigheter.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.9.
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I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll”.
Vidare görs det tillägget att föreskrifter får meddelas om
skyldighet att betala avgift för även annan offentlig verksamhet.
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna
säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att de
behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig
verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Uttrycket
annan offentlig verksamhet rymmer bl.a. åtgärder som syftar till att
säkerställa att en aktör åtgärdar bristande efterlevnad samt åtgärder
som syftar till att förebygga och främja regelefterlevnad.
17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet,
2. betalningen av avgifterna, och
3. grunderna för hur avgifterna ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
kontrollorganens avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.9.
I paragrafen införs en punktuppställning där bemyndigandena
framgår. Punkten 1 innehåller det bemyndigande som finns idag att
meddela föreskrifter om skyldighet att ta ut avgifter för offentlig
kontroll med den ändringen att uttrycket ”kontroll” ersätts med
”offentlig kontroll”. Vidare görs i punkten 1 tillägget att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att ta ut avgift även för
annan offentlig verksamhet. I punkten 2 finns ett nytt
bemyndigande som ger regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om betalning av
avgifterna.
18 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun
att ta ut avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen att
meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter.
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Uttrycket ”kontroll” ersätts med ”offentlig kontroll”. Ändringen
innebär vidare att regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet
för kommuner att ta ut avgift även för annan offentlig verksamhet.
Övervägandena finns i avsnitt 14.9.
21 § Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas
av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en ansökan
om utdömande av vitet.

Paragrafen ändras på så sätt att det som ska avgöra när ett hinder mot
att besluta om sanktionsavgift för samma gärning uppkommer är
den tidpunkt då det inleds en domstolsprocess om utdömande av
vite, inte som idag när ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts. Övervägandena finns i avsnitt 17.
Bemyndiganden
26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter
till en kontrollmyndighet, och
5. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet
till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.
Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan
att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.
Övervägandena finns i avsnitten 14.5 och 14.6.
I första stycket 3 ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig
kontroll”. Punkten kompletteras även med en rätt för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Det införs vidare en ny femte punkt med bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för ekologiska aktörer att lämna
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uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett
kontrollorgan.
Övriga ändringar är språkliga.
28 § Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i
1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där
kontrollorganet har sitt säte.
Beträffande vem som får överklaga beslut av kontrollorgan gäller 42 §
förvaltningslagen.

I bestämmelsen regleras överklagande av beslut av kontrollorgan.
Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 14.12.
I ett nytt andra stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av kontrollorgan.

20.9

Förslaget till lag om ändring i djurskyddslagen
(2018:1192)

1 kap. Inledande bestämmelser
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
4 a § I denna lag betyder:
1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och
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b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen följs,
2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen,
3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning
(EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 15.2.
I första respektive andra punkterna införs definitioner av
uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Definitionerna innebär att med uttrycken ska förstås dels offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet såsom denna definieras i
artikel 2 i den nya kontrollförordningen, dels sådan kontroll och
annan offentlig verksamhet som inte omfattas av den nya
kontrollförordningen utan enbart har stöd i djurskyddslagen, t.ex.
kontroll av sällskapsdjur.
I tredje punkten anges att uttrycket organ med delegerade
uppgifter betyder samma sak i djurskyddslagen som den nya
kontrollförordningen. Definitionen av uttrycket som finns i artikel
3 gäller alltså vid tillämpningen av lagen.
Hänvisningen till den nya kontrollförordningen är dynamisk dvs.
avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
8 kap. Offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter
Behörig myndighet för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
Länsstyrelserna och de andra myndigheter som regeringen
bestämmer utövar offentlig kontroll.
Kontrollmyndigheterna utför även annan offentlig verksamhet.

1§

I paragrafen regeras vilka myndigheter som är kontrollmyndigheter.
Övervägandena finns i avsnitt 15.3.
I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och
beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket
offentlig kontroll framgår numera av definitionen av uttrycket
offentlig kontroll i 1 kap. 4 a §.
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Ett nytt andra stycke införs där det regleras att kontrollmyndigheterna även utför annan offentlig verksamhet. Vad som
avses med annan offentlig verksamhet framgår av artikel 2.2 i den
nya kontrollförordningen. I artikeln nämns bl.a. verksamhet för att
bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller
officiella attesteringar.
Förvaltningslagens tillämpning
1 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande
går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 15.13.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet, objektivitet och
proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får
lämna uppgifter muntligt, kommunikation, dokumentation av
uppgifter, dokumentation av beslut, motivering av beslut,
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
och rättelse av skrivfel och liknande.
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Tystnadsplikt
5 a § Den som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om
under det att uppgifterna utfördes.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för första stycket
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 15.11.
I första stycket föreskrivs att de som utför offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja det
som de har fått kännedom om under utförandet av sina uppgifter.
Närmare bestämmelser om tystnadsplikten finns i artikel 8 i den nya
kontrollförordningen. Artikeln gäller även officiella veterinärer,
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter samt officiella laboratorier.
I andra stycket upplyses om att bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.) gäller för statliga och
kommunala kontrollmyndigheter.
Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet, och
2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter, eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter, att lämna information till
den samordnande kontroll-myndighet som avses i 3 §.

6§

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
offentlig kontroll. Övervägandena finns i avsnitten 15.2 och 15.4.
Ett tillägg görs i punkten 1 om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om annan
offentlig verksamhet.
I punkten 2 ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”.
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Föreskrifter om uppgiftslämnande
6 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om sin
djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna
uppgifter om sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ
med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser
vissa djur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet
7 § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser som ska tillämpas
vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om djurhållare
som håller animalieproducerande djur och sådana som ansvarar för levande
ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att förordning (EU) 2017/625
ska tillämpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i fråga om andra djurhållare än sådana som avses i första stycket.

I första stycket upplyses om vilket tillämpningsområde den gällande
kontrollförordningen har när det gäller kontroll av djurskyddsregler.
I andra stycket ges regeringen rätt att meddela föreskrifter om att
kontrollförordningen ska tillämpas helt eller delvis vid offentlig
kontroll av andra djurhållare än sådana som omfattas av
kontrollförordningen. Övervägandena finns i avsnitten 6.2 och 15.6.
Ändringarna i paragrafen innebär att bestämmelsen anpassas till
den nya kontrollförordningens tillämpningsområde. I upplysningsbestämmelsen i första stycket anges således att den nya kontrollförordningen innehåller bestämmelser som ska tillämpas vid
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om
djurhållare som håller animalieproducerande djur och sådana som
ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med
ekonomisk verksamhet.
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Bemyndigandet i andra stycket ändras så att regeringen ges rätt att
meddela föreskrifter om att den nya kontrollförordningen ska
tillämpas i fråga om andra djurhållare än de som avses i första
stycket.
Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur de avgifter som tas ut av myndigheter och av ett organ
med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter ska beräknas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitten 15.2 och 15.10.
Ändringen i första stycket innebär att preciseringen av vilken
kontroll som avses i bemyndigandet stryks och att föreskrifter får
meddelas om skyldighet att betala avgift inte bara för ärenden utan
för all annan offentlig verksamhet. Det framgår av den nya
bestämmelsen i 1 kap. 4 a § vad som avses med offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet. Uttrycket annan offentlig verksamhet
omfattar bl.a. ärenden, men rymmer också bl.a. åtgärder som syftar
till att säkerställa att en aktör åtgärdar bristande efterlevnad samt
åtgärder som syftar till att förebygga och främja regelefterlevnad.
I andra stycket ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ
med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter”.
Återkallelse av kompetensbevis
9 a § En kontrollmyndighet får, vid överträdelser av denna lag, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EUbestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna, tillfälligt eller slutligt återkalla
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1. kompetensbevis som utfärdats enligt artikel 21 i rådets förordning (EG)
nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för
avlivning, och
2. kompetensbevis för skötare som utfärdats enligt artikel 17.2 i rådets
förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under
transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av
direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär ett uttryckligt lagstöd för
kontrollmyndigheterna att, vid överträdelser av regelverket,
återkalla kompetensbevis som har utfärdats enligt artikel 21 i
förordning (EG) nr 1099/2009 och kompetensbevis för skötare som
har utfärdats enligt artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1/2005.
Bestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad finns i artikel
138 i den nya kontrollförordningen. De behöriga myndigheterna ska
vid bristande efterlevnad vidta åtgärder inklusive men inte begränsat
till bl.a. att beordra att en förares kompetensbevis återkallas (artikel
138.2 j). Sådana kompetensbevis som avses i förordning (EG) nr
1099/2009 och kompetensbevis för skötare som utfärdats enligt
förordning (EG) nr 1/2005 anges inte uttryckligen i artikel 138.
Hänvisningarna till förordningarna är dynamiska dvs. avser
förordningarna i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.
Övervägandena finns i avsnitt 15.7.
Rätt till upplysningar och att ta del av handlingar
11 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer och ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar.

Paragrafen reglerar kontrollmyndigheters och vissa andra organs rätt
att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar.
Övervägandena finns i avsnitt 15.8.
Ändringen innebär att rätten till upplysningar och att få ta del av
handlingar även gäller för en privatpraktiserande veterinär som har
förordnats som officiell veterinär enligt lagen (2009:1254) om
officiella veterinärer. Vidare ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med
”ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
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delegerats vissa uppgifter”. Ändringen innebär också att rätten till
upplysningar och att få ta del av handlingar även gäller i den
utsträckning det behövs för utförandet av annan offentlig
verksamhet. Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de
behöriga myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar
finns i artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelsen
om rätt till upplysningar och att ta del av handlingar kompletterar
denna artikel.
Rätt till tillträde
12 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer och ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen där det kan antas att djur hålls eller som berör djurhållningen,
och att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.
Tillträde till bostäder får endast ske när det kan antas att djur hålls där
och
1. det kan antas att djurhållningen inte uppfyller bestämmelserna i
denna lag eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen,
2. syftet är att kontrollera att tidigare konstaterade brister i
djurhållningen har åtgärdats, eller
3. syftet är att kontrollera en djurhållning som kräver tillstånd enligt
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer och ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har även rätt
att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler, andra utrymmen och bostäder, när det behövs för att kontrollera att beslut om
djurförbud enligt 9 kap. 1 § följs.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kontrollmyndigheters och
kontrollorgans rätt att få tillträde till områden m.m. där det kan antas
att djur hålls eller som berör djurhållningen. Övervägandena finns i
avsnitt 15.8.
Ändringen i första stycket innebär att rätten till tillträde för att
besiktiga djur, göra undersökningar och ta prover även gäller för en
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privatpraktiserande veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer. Ändringen i första stycket
innebär också att rätten till tillträde även gäller i den utsträckning
det behövs för utförandet av annan offentlig verksamhet. Vidare
ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter”.
Ändringen i tredje stycket, som reglerar rätten till tillträde för att
kontrollera att beslut om djurförbud följs, innebär att även en
privatpraktiserande veterinär som har förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer har rätt till sådant tillträde.
Vidare ersätts uttrycket ”kontrollorgan” med ”ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter”.
Bestämmelser om skyldighet för aktörer att ge de behöriga
myndigheternas personal m.fl. tillträde och upplysningar finns i
artikel 15.1 i den nya kontrollförordningen. Bestämmelserna i den
nya djurskyddslagen om rätt till tillträde kompletterar denna artikel.
Skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet
15 § Utöver vad som följer av artiklarna 15.2 och 15.6 i förordning (EU)
nr 2017/625 ska den som är föremål för offentlig kontroll eller för annan
offentlig verksamhet lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är
föremål för offentlig kontroll att lämna den hjälp som behövs för att
kontrollen ska kunna genomföras. Bestämmelsen motsvaras i
princip av artikel 15.2 och 15.6 i den nya kontrollförordningen, som
ska tillämpas när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som omfattas av den nya kontrollförordningen.
Ändringen innebär därför att det tydliggörs att bestämmelsen ska
tillämpas utöver vad som följer av den artikeln. Ett tillägg görs vidare
om att skyldigheten även gäller för den som är föremål för annan
offentlig verksamhet samt att skyldigheten också gäller i den
utsträckning det behövs för att sådan verksamhet ska kunna utföras.
Övervägandena finns i avsnitt 15.9.
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Undantag för djur som används inom Försvarsmakten
17 § Bestämmelserna i 2–5 §§, 6–6 a §§, 9 § tredje stycket, 10, 13 och 16
§§ tillämpas inte i fråga om djur som används inom Försvarsmakten.

Paragrafen ändras i sak i två avseenden. För det första undantas
djurhållning inom Försvarsmakten också från det nya
bemyndigandet i 8 kap. 6 a § att föreskriva om skyldighet för
djurhållaren att lämna uppgifter till kontrollmyndigheten. För det
andra tas undantaget från bemyndigandet att meddela föreskrifter
om offentlig kontroll enligt 8 kap. 8 § bort. Motsvarande undantag
kan i stället regleras på förordningsnivå. Övervägandena finns i
avsnitt 15.5 och 15.10.
11 kap. Överklagande
Överklagande av andra beslut
2 § Andra beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut som avser Försvarsmakten överklagas dock till
regeringen.
Beträffande vem som får överklaga beslut av organ eller fysiska personer
gäller 42 § förvaltningslagen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I ett nytt andra stycke framgår att bestämmelsen i 42 §
förvaltningslagen om vem som får överklaga ett beslut gäller beslut
av organ eller fysiska personer. Tredje stycket motsvaras av
nuvarande andra stycket. Övervägandena finns i avsnitten 6.5, 6.6,
15.12 och 15.13.3 § Om ett beslut som har meddelats av en officiell
veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella
veterinärer överklagas, ska den myndighet som har förordnat den officiella
veterinären föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
3 § Den myndighet som har delegerat en uppgift att utöva offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra
det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.
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Bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som får för det
allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
I ett nytt andra stycke framgår att det är den delegerande
myndigheten som ska föra det allmännas talan när det gäller
överklagade beslut som har meddelats av ett organ med delegerade
uppgifter eller av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter
i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I ett nytt tredje stycke anges att bestämmelserna i lagen
(1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av
beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
I den lagen finns bestämmelser bl.a. om hur och inom vilken tid ett
beslut ska överklagas.

20.10 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken
26 kap. Tillsyn
Anonyma inköp
28 § En tillsynsmyndighet får, om det är nödvändigt för att skydda
människors eller djurs liv eller hälsa eller miljön, under annan identitet och utan
att ange avsikten med inköpet köpa in en produkt i syfte att kontrollera att den
uppfyller gällande krav i denna balk, i föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken samt i EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen ger kontrollmyndigheterna ett
uttryckligt lagstöd för att köpa in produkter anonymt för att
kontrollera att de uppfyller gällande krav i balken, föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken och EU-förordningar inom
balkens tillämpningsområde. Med EU-förordningar inom balkens
tillämpningsområde avses de EU-förordningar som listas i 2 kap.
miljötillsynsförordningen (2011:13). Paragrafen gäller även
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myndigheter som utövar kontroll enligt den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll (se den nya 26 kap. 30 § miljöbalken).
Bestämmelsens tillämpningsområde begränsas till situationer då det
är nödvändigt för att skydda människors eller djurs liv eller hälsa
eller miljön. I artikel 36 i den nya kontrollförordningen finns
särskilda regler som ska följas när anonyma inköp görs för att
kontrollera den unionslagstiftning som faller under den nya
kontrollförordningens tillämpningsområde. Övervägandena finns i
avsnitten 6.9 och 16.9.
EU-lagstiftning om kontroll
29 § Bestämmelser om kontroll av att EU-lagstiftning inom balkens
tillämpningsområde följs finns i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9
juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/ EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

Paragrafen är ny och upplyser om att det finns bestämmelser om
kontroll av EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde i den
nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering
och marknadskontroll. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.
30 § Det som sägs om tillsynsmyndigheter och tillsyn i 3, 4, 6, 7, 28 §§ ska
också gälla i fråga om kontrollmyndigheter, kontroll och annan offentlig
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verksamhet enligt de förordningar som avses i 29 §, när det som kontrolleras
är att EU-lagstiftning inom denna balks tillämpningsområde följs.
En åtgärd får endast vidtas med stöd av första stycket om den inte kan
vidtas enligt någon av förordningarna och inte strider mot dem.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 16.4 och 16.5.
Bestämmelsen i första stycket innebär att det som sägs om tillsyn
och tillsynsmyndigheter i 3, 4, 6, 7 och 28 §§ i kapitlet ska gälla även
i fråga om kontroll, kontrollmyndigheter och annan offentlig
verksamhet enligt den nya kontrollförordningen och EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll. Bestämmelsen
innebär för det första att regeringen med stöd av 26 kap. 3 § första
stycket kan fördela ansvaret för att bedriva kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt EU-förordningarna samt besluta om
tillämpningsföreskrifter. Enligt fast rättspraxis från EU-domstolen
får sådana tillämpningsföreskrifter antas så länge de inte hindrar
förordningens
direkta
tillämplighet,
inte
döljer
dess
gemenskapsrättsliga karaktär och klargör att de utnyttjar det
utrymme för skönsmässig bedömning som de förfogar över enligt
den nämnda förordningen (se t.ex. dom av den 14 oktober 2004 i mål
C‑113/02, kommissionen mot Nederländerna, REG 2004, s.
I‑9707). Föreskrifterna måste samtidigt hålla sig inom gränserna för
förordningen.
För det andra innebär bestämmelsen i första stycket att samma
övergripande bestämmelser om samordning och samarbete mellan
tillsynsmyndigheter kommer gälla när myndigheterna bedriver
tillsyn enligt balken och kontroll eller annan offentlig verksamhet
enligt EU-förordningarna.
Bestämmelsen i andra stycket erinrar om principen om EUrättens företräde. EU-förordningarna om kontroll ska tillämpas i
första hand. Bestämmelserna i balken är endast avsedda att
komplettera EU-förordningarna. Om en tillämpning av 3,4, 6, 7 eller
28 §§ i en viss situation skulle strida mot en bestämmelse i EUförordningarna om kontroll ska EU-rätten tillämpas.
31 § När de behöriga myndigheterna kontrollerar EU-lagstiftning inom
denna balks tillämpningsområde i enlighet med de förordningar som avses
i 29 § i detta kapitel ska
1. det som sägs i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att
förordningarna ska följas,
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2. det som sägs i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla beslut som de behöriga myndigheterna meddelar enligt förordningarna, och
3. det som sägs i 22 b § gälla prov som har lämnats enligt förordningarna.
En åtgärd får endast vidtas med stöd av första stycket om den inte kan vidtas
enligt någon av förordningarna och inte strider mot dem.

Paragrafen är ny. Bestämmelserna i första stycket kompletterar den
nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering
och marknadskontroll i fråga om förelägganden och förbud, vite,
verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad samt ersättning
för prover och provtagning. Härigenom ges de behöriga
myndigheterna de verktyg som krävs för att kontrollen ska vara
verkningsfull. Övervägandena finns i avsnitt 16.6.
Första punkten innebär att de behöriga myndigheterna i det
enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som
behövs för att den nya kontrollförordningen och EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll ska följas. Bestämmelsen
innebär att de behöriga myndigheter kan besluta om sådana åtgärder
som avses i artikel 20 i EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll. Bestämmelsen kompletterar vidare den nya
kontrollförordningen på så sätt att den ger de behöriga
myndigheterna en möjlighet att besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att den nya kontrollförordningen som sådan
ska följas. Sådana åtgärder kan bli aktuella om en aktör inte uppfyller
sina skyldigheter enligt artikel 15 i den nya kontrollförordningen.
När det är fråga om en konstaterad bristande efterlevnad av den
unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 i den nya
kontrollförordningen ska artikel 138 tillämpas.
Andra punkten ger de behöriga myndigheterna rätt att förena
beslut som har fattats med stöd av den nya kontrollförordningen
eller EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll med
vite samt att bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Den
behöriga myndigheten kan också begära verkställighet eller besluta
att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad.
Tredje punkten innebär att bestämmelsen i 22 b § ska gälla även
prov som har lämnats enligt EU-förordningarna. Den som har
lämnat ett prov enligt förordningarna behöver, om det finns
särskilda skäl, inte ersätta kostnaderna för provet och provtagning.
Huvudregeln är att avgifter som tas ut enligt den nya
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kontrollförordningen ska täcka kostnaderna för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet. Bestämmelsen innebär ett avsteg
från den principen.
Kostnaderna för att analysera ett prov kan uppgå till höga belopp
och ett oinskränkt kostnadsansvar för företagen i fråga om analyser
av prover skulle kunna få orimliga konsekvenser. Små företag skulle
kunna få betala höga kostnader för undersökningar som visar att de
följer gällande regelverk. Särskilda skäl för att verksamhetsutövare
inte ska behöva ersätta kostnader för provtagning och
undersökningar kan vara att undersökningen visar att
verksamhetsutövaren har följt gällande bestämmelser för den
kemiska produkten eller varan.
Andra stycket erinrar om principen om EU-rättens företräde. EUförordningarna om kontroll ska tillämpas i första hand.
Bestämmelserna i balken är endast avsedda att komplettera EUförordningarna och får inte tillämpas i strid med dessa. Det innebär
t.ex. att de behöriga myndigheterna med stöd av 22 b § kan besluta
att en aktör inte ska behöva ersätta kostnader för provtagning och
undersökning av prover. Enligt artikel 83.2 i den nya
kontrollförordningen kan de inte återbetala kostnader som
rätteligen har tagits ut.
32 § Det som sägs om tystnadsplikt i 27 § ska gälla även den som har befattat
sig med ärenden om EU-lagstiftning inom denna balks tillämpningsområde på
grund av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 28 eller 31 i
förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen föreskriver tystnadsplikt för den
som efter en delegation i enlighet med artiklarna 28 eller 31 i den nya
kontrollförordningen tar befattning med ett ärende som avser
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet i fråga om den
unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 b) eller h i den nya
kontrollförordningen. För de som är verksamma vid en statlig eller
kommunal myndighet gäller reglerna i offentlighets- och
sekretesslagen (se t.ex. 17 kap.). Övervägandena finns i avsnitten 6.8
och 16.7.
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Rapporteringssystem för överträdelser
33 § En tillsynsmyndighet som är en behörig myndighet enligt förordning
(EU) 2017/625 ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för att hantera
anmälningar om misstänkta överträdelser av förordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana rapporteringssystem.

Paragrafen är ny. Första stycket ålägger de behöriga myndigheterna
att ha rapporteringssystem för att hantera anmälningar om
misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.
Bestämmelsen genomför artikel 140 i den nya kontrollförordningen.
Övervägandena finns i avsnitten 6.10 och 16.11.
Andra stycket innehåller ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om utformningen av rapporteringssystemen.
Rapporteringssystemen ska uppfylla de krav som följer av artikel 140
i den nya kontrollförordningen.
Förvaltningslagens tillämpning
34 § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett
organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation, och
– 27 § om dokumentation av uppgifter.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 16.16.
Bestämmelsen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen
som ska tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller
av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Det gäller
bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet, objektivitet och
proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvaret, när man får
lämna uppgifter muntligt, kommunikation, dokumentation av
uppgifter. 27 kap. Avgifter
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Avgift för myndigheters verksamhet
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för
1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde,
2. kontroll och annan offentlig verksamhet enligt någon av de förordningar
som anges i 26 kap. 29 § i fråga om EU-lagstiftning inom denna balks
tillämpningsområde, och
3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 14 kap.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som
avses i första stycket 1 och 2 när det gäller en kommunal myndighets
verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma
att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om
beslutet överklagas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitten 16.12.
Ändringen i första stycket innebär ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva
om avgifter för myndigheters kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen och
för kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll.
Bemyndigandet omfattar inte bara föreskrifter om avgifter för
det som avses med kontroll i den nya kontrollförordningen och
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll, dvs. den
rena kontrollverksamheten utan även avgifter för annan offentlig
verksamhet. Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att det finns tillräckliga finansiella resurser för att
de behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan offentlig
verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att
täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Uttrycket
annan offentlig verksamhet rymmer bl.a. åtgärder som syftar till att
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säkerställa att en aktör åtgärdar bristande efterlevnad samt åtgärder
som syftar till att förebygga och främja regelefterlevnad.
Ändringen i andra stycket innebär att kommunfullmäktige får
besluta om avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet när
det gäller en kommunal myndighets kostnader.
28 kap. Tillträde m.m.
Tillträde för att fullgöra en myndighets uppgifter
1 § En myndighet och den som på myndighetens uppdrag utför ett arbete
har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar och
transportmedel och där utföra undersökningar och andra åtgärder för att
fullgöra sina uppgifter enligt
1. denna balk,
2. EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde, eller
3. de förordningar som anges i 26 kap. 29 § i fråga om EU-lagstiftning
inom balkens tillämpningsområde.
Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång finns i 31 kap.
10 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till tillträde.
Övervägandena finns i avsnitt 16.13.
I första stycket görs en punktuppställning. Den tredje punkten är
ny och innebär att rätt till tillträde föreligger även när en myndighet
fullgör uppgifter enligt någon av de EU-förordningar som anges i
26 kap. 29 § i fråga om kontroll av att EU-lagstiftning inom denna
balks tillämpningsområde följs.
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
5 § För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt
har betydelse för en myndighets prövning, tillsyn eller kontroll om
uppgiften lämnas i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska
lämnas till en myndighet enligt
a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr
1907/2006, artiklarna 33.1–33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009, artikel 20
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i förordning (EU) nr 528/2012, eller, i fråga om kontroll av att EU-lagstiftning inom denna balks tillämpningsområde följs, artikel 19 i förordning
(EG) nr 765/2008,
b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av
balken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens
föreskrifter,
2. ger en myndighet som enligt artikel 15 i förordning (EU) 2017/625
begär de tillgång till en handling som innehåller en oriktig uppgift som från
miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets kontroll av
EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde,
3. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap., eller enligt
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna,
bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att
underrätta tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller
liknande händelse som kan skada människors hälsa eller miljön,
4. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §
om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening,
överhängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,
5. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller
utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot
en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,
6. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska
produkter bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för registrering i produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen meddelat,
7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information
om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,
8. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till
Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 13.1, 13.2, 13.3, 13.4
eller 16.3 i förordning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar
informationen till Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma
förordning, eller
9. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om
produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för försvårande av
miljökontroll. Övervägandena finns i avsnitt 16.14.
I första punkten a görs en ändring med anledning av EU:s
förordning om ackreditering och marknadskontroll. Enligt artikel
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19 i den förordningen får marknadskontrollsmyndigheterna kräva
att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller sådan dokumentation
och information som dessa myndigheter anser sig behöva för att
utföra sin verksamhet. Genom tillägget i första punkten a blir det
förenat med straffansvar att lämna en oriktig uppgift som från miljöoch hälsovårdssynpunkt har betydelse för en myndighets kontroll av
unionslagstiftning inom balkens tillämpningsområde om uppgiften
lämnas i en handling som ska ges in till en myndighet enligt artikel
19 i förordning om ackreditering och marknadskontroll.
En ny andra punkt införs med anledning av den nya
kontrollförordningen. Enligt artikel 15 i den nya kontrollförordningen ska aktörerna, där de behöriga myndigheterna så
kräver, ge myndigheternas personal tillgång till bl.a. sina
datoriserade informationsanteringssystem och dokument och annan
relevant information. Den nya punkten 2 innebär att det blir förenat
med straffansvar att ge en myndighet, som har framställt en begäran
enligt artikel 15 i den nya kontrollförordningen, tillgång till en
handling som innehåller en oriktig uppgift som från miljö- eller
hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets kontroll av
unionslagstiftning inom balkens tillämpningsområde.
Nuvarande andra–åttonde punkterna betecknas tredje–nionde
punkterna.
31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna och
vidtillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.
Ersättning vid vissa undersökningar
10 § För skada och intrång som tillfogas fastighetsägaren genom åtgärder
enligt 28 kap. 1 § betalas ersättning av staten. Om åtgärderna har vidtagits
av en kommun eller av någon annan på uppdrag av en kommun, skall
ersättning i stället betalas av kommunen.
Ersättning enligt första stycket ska inte betalas om åtgärderna vidtas
med anledning av tillsyn över en verksamhet som utövas på fastigheten,
eller med anledning av kontroll enligt en förordning som anges i 26 kap. 29 §
av att EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde följs.
Talan om ersättning väcks vid den mark- och miljödomstol inom vars
område marken eller större delen av den finns.

569

Författningskommentarer

Ds 2018:41

Paragrafen innehåller bestämmelser om ersättning. Övervägandena
finns i avsnitt 16.13.
I andra stycket görs en ändring som innebär att ersättning för
skada och intrång inte ska betalas ut om åtgärderna har vidtagits med
anledning av kontroll enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen av att
unionslagstiftning in om balkens tillämpningsområde följs.
Övriga ändringar är språkliga.
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I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/625
av den 15 mars 2017
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedelsoch foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 114 och 168.4 b,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:

(1)

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska en hög hälsoskyddsnivå för människor
och djur och en hög miljöskyddsnivå säkerställas vid utformning och genomförande av unionspolitik och
unionsåtgärder. Detta mål ska bland annat uppnås genom åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som i
slutändan syftar till att skydda människors hälsa.

(1)
(2)
(3)

EUT C 67, 6.3.2014, s. 166.
EUT C 114, 15.4.2014, s. 96.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen
av den 19 december 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 mars 2017 (ännu ej
offentliggjord i EUT).
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(2)

I EUF-fördraget föreskrivs också att unionen ska bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder
som beslutas inom ramen för förverkligandet av den inre marknaden.

(3)

Unionslagstiftningen säkerställer genom en uppsättning harmoniserade bestämmelser att livsmedel och foder är
säkra och hälsosamma, och att verksamhet som kan inverka på säkerheten i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan
eller på skyddet av konsumenternas intressen i fråga om livsmedel och livsmedelsinformation genomförs i enlighet
med särskilda krav. Det har även införts unionsbestämmelser i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors
och djurs hälsa samt växtskydd och djurskydd i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och på alla de
områden där kampen mot eventuell spridning av djursjukdomar, som i vissa fall kan överföras till människor, eller av
skadegörare som är skadliga för växter eller växtprodukter är ett viktigt mål, och i syfte att skydda miljön mot risker
som kan uppstå till följd av genetiskt modifierade organismer eller växtskyddsmedel. Den korrekta tillämpningen av
dessa bestämmelser, nedan tillsammans kallade unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, bidrar till
den inre marknadens funktion.

(4)

De grundläggande unionsbestämmelserna om livsmedel och foder finns i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 178/2002 (1). Utöver dessa bestämmelser finns mer specifik livsmedels- och foderlagstiftning på olika
områden såsom foder, inklusive foder som innehåller läkemedel, livsmedels- och foderhygien, zoonoser, animaliska
biprodukter, resthalter av veterinärmedicinska läkemedel, främmande ämnen, bekämpning och utrotning av
djursjukdomar som inverkar på människors hälsa, märkning av livsmedel och foder, växtskyddsmedel, livsmedelsoch fodertillsatser, vitaminer, mineralsalter, spårämnen och andra tillsatser, material som kommer i kontakt med
livsmedel, kvalitets- och sammansättningskrav, dricksvatten, jonisering, nya livsmedel och genetiskt modifierade
organismer.

(5)

Unionslagstiftningen om djurhälsa syftar till att i unionen säkerställa hög standard på människors och djurs hälsa,
rationell utveckling av jordbruks- och vattenbrukssektorn och ökad produktivitet. Lagstiftningen är nödvändig för
att förverkliga den inre marknaden för djur och animalieprodukter och för att förhindra spridning av
infektionssjukdomar som berör unionen. Den omfattar områden såsom handel inom unionen, införsel till unionen,
utrotning av sjukdomar, veterinärkontroller och anmälan av sjukdomar, och bidrar även till livsmedels- och
fodersäkerheten.

(6)

Överförbara djursjukdomar, däribland sådana som överförs av mikroorganismer som har utvecklat resistens mot
antimikrobiella medel, kan ha en betydande effekt på folkhälsa, livsmedels- och fodersäkerhet och på djurhälsa och
djurskydd. Bestämmelser om djurhälsoåtgärder och om foder- och livsmedelssäkerhet fastställs på unionsnivå för att
säkerställa hög standard i unionen i fråga om djurhälsa och folkhälsa. Efterlevnaden av dessa bestämmelser, inklusive
bestämmelser som syftar till att hantera problemet med antimikrobiell resistens, bör vara föremål för offentlig
kontroll enligt denna förordning. Dessutom innehåller unionslagstiftningen bestämmelser för utsläppande på
marknaden och användning av veterinärmedicinska läkemedel, vilka bidrar till ett enhetligt agerande på unionsnivå
inriktat på att främja försiktig användning av antimikrobiella medel vid jordbruksföretag och att minimera
utvecklingen av antimikrobiell resistens hos djur liksom dess överföring via livsmedel av animaliskt ursprung. I
åtgärderna nummer 2 och 3, rekommenderade i kommissionens meddelande av den 15 november 2011 till
Europaparlamentet och rådet, med titeln Handlingsplan mot antimikrobiell resistens betonas vikten av de särskilda
unionsbestämmelserna på det veterinärmedicinska läkemedelsområdet. Efterlevnaden av dessa särskilda bestämmelser bör vara föremål för den kontroll som föreskrivs i den unionslagstiftningen och omfattas därför inte av denna
förordnings tillämpningsområde.

(7)

I artikel 13 i EUF-fördraget erkänns djur som kännande varelser. I unionslagstiftningen om djurskydd uppställs krav
på att djurägare, djurhållare och behöriga myndigheter ska iaktta djurskyddskrav som säkerställer att djur behandlas
humant och inte förorsakas onödig smärta och onödigt lidande. Dessa bestämmelser bygger på vetenskapliga belägg
och kan förbättra kvaliteten på och säkerheten hos livsmedel av animaliskt ursprung.

(8)

Unionens växtskyddslagstiftning reglerar införsel, etablering och spridning av växtskadegörare som inte
förekommer, eller inte har någon stor utbredning, i unionen. Syftet är att inom unionen skydda grödornas, de
offentliga och privata grönområdenas och skogarnas hälsa, samtidigt som man skyddar den biologiska mångfalden
och miljön samt säkerställer kvaliteten på växter och växtprodukter och säkerheten hos livsmedel och foder som
framställs av växter.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
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(9)

Unionslagstiftningen om växtskyddsmedel reglerar godkännande, utsläppande på marknaden, användning och
kontroll av växtskyddsmedel och av verksamma ämnen, skyddsämnen, synergister, tillsatsämnen och hjälpämnen
som växtskyddsmedlen kan innehålla eller bestå av. Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa en hög nivå av
skydd både för människors och djurs hälsa och för miljön genom utvärdering av de risker som växtskyddsmedel
medför, samtidigt som man förbättrar unionsmarknadens funktion genom att harmonisera bestämmelserna för
deras utsläppande på marknaden och även förbättrar jordbruksproduktionen.

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1829/2003 (2) innehåller bestämmelser om förhandsgodkännande, spårbarhet och märkning av genetiskt
modifierade organismer och genetiskt modifierade livsmedel och foder. Genetiskt modifierade organismer som inte
är avsedda för direkt konsumtion, som utsäde som används som ursprungsmaterial vid livsmedels- och
foderproduktion, kan tillåtas enligt direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003. Samma bestämmelser
om offentlig kontroll bör gälla oavsett på vilken rättslig grund genetiskt modifierade organismer skulle kunna
godkännas.

(11)

Unionslagstiftningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter utgör grunden för hållbar
utveckling av den ekologiska produktionen och syftar till att bidra till att skydda naturresurserna, den biologiska
mångfalden och djurskydd, samt landsbygdsområdenas utveckling.

(12)

I unionslagstiftningen om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel anges produkter och livsmedel
som odlats och producerats enligt exakta specifikationer; därigenom främjas mångfalden i jordbruksproduktionen,
produktnamn skyddas och konsumenterna informeras om jordbruksprodukters och livsmedels särart.

(13)

Unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan grundar sig på principen att aktörer i alla
produktions-, bearbetnings- och distributionsled under deras kontroll ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av
krav som är relevanta för deras verksamhet, som fastställs i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade
livsmedelskedjan.

(14)

Unionsbestämmelserna om handelsnormer för fiskeri- och vattenbruksprodukter säkerställer hållbara produkter och
att den inre marknadens potential utnyttjas fullt ut; de främjar marknadsföringsinsatser som bygger på sund
konkurrens och bidrar därigenom till en lönsammare produktion. Dessa bestämmelser säkerställer att samma krav
uppfylls såväl vid import som för produkter som har sitt ursprung i unionen. Unionsbestämmelserna om
handelsnormer för jordbruksprodukter bidrar till att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och
saluföring av dessa produkter samt till deras kvalitet.

(15)

Ansvaret för att se till att unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan efterlevs vilar på
medlemsstaterna, vars behöriga myndigheter genom organisationen av offentlig kontroll övervakar och verifierar att
relevanta unionskrav uppfylls och upprätthålls effektivt.

(16)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (3) fastställs en enda rättslig ram för organisationen av
offentlig kontroll. Denna rättsliga ram har avsevärt förbättrat den offentliga kontrollens effektivitet, genomdrivandet
av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, och ökat skyddet mot riskerna för människors
och djurs hälsa, växtskydd och djurskydd i unionen och skyddet av miljön mot risker som kan uppstå till följd av
genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel. Den utgör också en solid rättslig ram till stöd för ett
integrerat tillvägagångssätt för offentlig kontroll i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(1)
2

()
(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165,
30.4.2004, s. 1).
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(17)

I fråga om en rad bestämmelser i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan har
genomdrivandet inte, eller endast delvis, reglerats genom förordning (EG) nr 882/2004. Framför allt finns särskilda
bestämmelser om offentlig kontroll i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (1). Växtskydd
faller också till stor del utanför tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 882/2004, eftersom vissa bestämmelser
om offentlig kontroll fastställs i rådets direktiv 2000/29/EG (2).

(18)

Rådets direktiv 96/23/EG (3) innehåller också mycket detaljerade bestämmelser om bland annat minimifrekvens för
offentlig kontroll och särskilda efterlevnadsåtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad.

(19)

I strävan efter bättre lagstiftning bör den övergripande rättsliga ramen rationaliseras och förenklas och de
bestämmelser som gäller för offentlig kontroll på specifika områden bör integreras i en enda rättslig ram. Förordning
(EG) nr 882/2004 och andra unionsakter som för närvarande reglerar offentlig kontroll på specifika områden bör
därför upphävas och ersättas med den här förordningen.

(20)

Denna förordning bör ha som mål att fastställa harmoniserade unionsramar för organisationen av offentlig kontroll,
och av annan offentlig verksamhet än offentlig kontroll, i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, med
beaktande av såväl bestämmelserna om offentlig kontroll i förordning (EG) nr 882/2004 och i relevant
sektorsspecifik lagstiftning som erfarenheterna av tillämpningen av dessa bestämmelser.

(21)

Bestämmelserna om kraven på hållbar användning av växtskyddsmedel i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/128/EG (4) omfattar, i artikel 8 i det direktivet, bestämmelser om kontroll av utrustning för spridning av
bekämpningsmedel som kommer att fortsätta gälla, medan bestämmelserna om offentlig kontroll i denna förordning
däremot inte är tillämpliga på de kontrollerna.

(22)

Det finns redan ett väletablerat, särskilt kontrollsystem för att verifiera att bestämmelserna om den samlade
marknadsordningen för jordbruksprodukter efterlevs (jordbruksgrödor, vin, olivolja, frukt och grönsaker, humle,
mjölk och mjölkprodukter, nöt- och kalvkött, får- och getkött och honung). Denna förordning bör därför inte vara
tillämplig på verifiering av efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (5), som
styr den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, utom då kontroller med avseende på handelsnormer
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (6) indikerar möjliga fall av bedrägligt eller
vilseledande agerande.

(23)

Vissa definitioner som för närvarande anges i förordning (EG) nr 882/2004 bör anpassas för att ta hänsyn till att den
här förordningen har ett vidare tillämpningsområde, för att anpassa dem till definitioner i andra unionsakter, och för
att förtydliga eller, i förekommande fall, ersätta terminologi som har olika betydelse inom olika sektorer.

(24)

När det i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan föreskrivs att behöriga myndigheter för
utfärdande av officiella intyg eller attesteringar måste verifiera att aktörer efterlever relevanta unionsbestämmelser
och att djur och varor uppfyller särskilda krav bör sådan verifiering av efterlevnaden betraktas som offentlig kontroll.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).
Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till
gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).
Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i
levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/
EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG)
nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94,
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
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(25)

Genom unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan överlåts åt medlemsstaternas behöriga
myndigheter dessutom specialiserade uppgifter för skydd av djurhälsa, växtskydd och djurskydd och för skydd av
miljön när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel. Dessa uppgifter utgör den verksamhet
av allmänintresse som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är skyldiga att utföra för att undanröja,
begränsa eller minska eventuell fara som kan uppstå för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller för
miljön. För denna andra offentliga verksamhet, som omfattar beviljande av tillstånd eller godkännanden,
epidemiologisk bevakning och övervakning, utrotning och inneslutning av sjukdomar eller skadegörare, liksom
utfärdande av officiella intyg eller attesteringar, gäller samma sektorsspecifika bestämmelser vars efterlevnad
säkerställs genom offentlig kontroll och således genom denna förordning.

(26)

Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter på alla de områden som omfattas av denna förordning. Eftersom
medlemsstaterna är bäst lämpade att fastställa och besluta vilken eller vilka behöriga myndigheter som ska utses för
varje område eller delområde, bör de även vara skyldiga att utse en myndighet som på varje område eller delområde
säkerställer väl samordnad kommunikation med behöriga myndigheter i andra medlemsstater och med
kommissionen.

(27)

För utförandet av offentlig kontroll för att verifiera den korrekta tillämpningen av unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan och för utförandet av annan offentlig verksamhet som genom unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, bör medlemsstaterna
utse behöriga myndigheter som agerar i allmänhetens intresse, har tillräckliga resurser och tillräcklig utrustning samt
erbjuder garantier för opartiskhet och professionalism. De behöriga myndigheterna bör säkerställa den offentliga
kontrollens kvalitet, enhetlighet och verkningsfullhet.

(28)

För en korrekt tillämpning och ett korrekt genomdrivande av de bestämmelser som omfattas av denna förordnings
tillämpningsområde krävs relevanta kunskaper både om de bestämmelserna och om bestämmelserna i denna
förordning. Det är därför viktigt att den personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får
regelbunden utbildning om gällande lagstiftning inom respektive kompetensområde och om de skyldigheter som
följer av denna förordning.

(29)

De behöriga myndigheterna bör utföra internrevisioner eller låta revisioner utföras på deras vägnar för att säkerställa
efterlevnaden av denna förordning. Revisionerna bör utföras på ett öppet sätt och omfattas av oberoende
granskning.

(30)

Aktörer bör ha rätt att enligt nationell rätt överklaga beslut som de behöriga myndigheterna fattar. De behöriga
myndigheterna bör upplysa aktörerna om denna rättighet.

(31)

De behöriga myndigheterna bör säkerställa att personal som ansvarar för offentlig kontroll inte röjer information
som den inhämtar vid utförandet av dessa kontroller om informationen omfattas av tystnadsplikt. Om inte ett
övervägande intresse motiverar att information röjs bör tystnadsplikt omfatta information vars röjande skulle
undergräva syftet med inspektioner, undersökningar eller revisioner, skyddet av affärsintressen eller skyddet för
domstolsförfaranden och juridisk rådgivning. Tystnadsplikten bör dock inte hindra de behöriga myndigheterna från
att offentliggöra information med fakta om resultatet av offentlig kontroll av enskilda aktörer, när de berörda
aktörerna har haft möjlighet att yttra sig om informationen innan den lämnas ut, och dessa synpunkter har beaktats
eller röjs samtidigt med den information som de behöriga myndigheterna röjer. Skyldigheten att iaktta
tystnadsplikten påverkar inte heller behöriga myndigheters skyldighet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 178/
2002 att informera allmänheten när det finns en välgrundad anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder kan
utgöra en risk för hälsan. Enskilda personers rätt till skydd av sina personuppgifter i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (1) bör inte påverkas av denna förordning. Dessa bestämmelser
bör inte heller påverka situationer där unionslagstiftning eller nationell lagstiftning uppställer krav på röjande.

(32)

De behöriga myndigheterna bör regelbundet och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll, inom
alla sektorer och av alla aktörer, all verksamhet och alla djur och varor som omfattas av unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. De behöriga myndigheterna bör fastställa frekvensen för offentlig kontroll med
hänsyn till behovet av att anpassa kontrollen till risken och den förväntade graden av efterlevnad i olika situationer,

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
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inbegripet eventuella överträdelser av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan genom
bedrägligt eller vilseledande agerande. Sannolikheten för bristande efterlevnad på alla de områden inom
unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som omfattas av denna förordning bör således
beaktas vid anpassning av kontrollerna. I vissa fall, och inför utfärdandet av ett officiellt intyg eller en officiell
attestering som är en förutsättning för att djur eller varor ska få släppas ut på marknaden eller förflyttas, krävs det
dock enligt unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan att offentlig kontroll utförs oavsett
risknivån eller sannolikheten för bristande efterlevnad. I sådana fall är det behovet av intyg eller attesteringar som
bestämmer den offentliga kontrollens frekvens.

(33)

För att de offentliga kontrollernas verkningsfullhet inte ska äventyras vid verifieringen av efterlevnaden bör
kontrollerna utföras utan föranmälan, såvida inte en föranmälan är absolut nödvändig för de kontroller som ska
utföras (t.ex. vid offentliga kontroller på slakterier under pågående slakt som kräver att personal från eller företrädare
för de behöriga myndigheterna ständigt eller regelbundet befinner sig i aktörens lokaler) eller den offentliga
kontrollverksamheten är av sådan art att föranmälan krävs (vilket särskilt gäller vid revision).

(34)

Den offentliga kontrollen bör vara grundlig och verkningsfull och säkerställa att unionslagstiftningen tillämpas
korrekt. Med tanke på att den offentliga kontrollen kan utgöra en börda för aktörerna bör behöriga myndigheter
organisera och utföra offentlig kontrollverksamhet med hänsyn till aktörernas intressen och begränsa nämnda börda
till vad som är nödvändigt för att den offentliga kontrollen ska vara effektiv och verkningsfull.

(35)

Offentlig kontroll bör utföras av personal som är oberoende, det vill säga som är fri från intressekonflikter och –
framför allt – som inte befinner sig i någon situation som direkt eller indirekt skulle kunna påverka dess förmåga att
utföra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt sätt. Lämpliga arrangemang bör också införas för att säkerställa
opartiskhet i fall där den offentliga kontrollen avser djur, varor, platser eller verksamheter som tillhör en myndighet
eller ett offentligt organ.

(36)

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör utföra offentlig kontroll med samma noggrannhet oavsett om de
bestämmelser vars efterlevnad ska säkerställas är tillämpliga på verksamhet som endast är relevant på den berörda
medlemsstatens territorium, eller på verksamhet som kommer att påverka efterlevnaden av unionslagstiftningen om
djur och varor som ska förflyttas eller släppas ut på marknaden i en annan medlemsstat eller exporteras utanför
unionen. I fråga om export utanför unionen kan behöriga myndigheter i enlighet med unionslagstiftningen också
vara skyldiga att verifiera att djur och varor överensstämmer med krav i djurens respektive varornas
destinationstredjeland. Vad gäller förlagor till exportintyg bör de relevanta genomförandebefogenheter som
föreskrivs i denna förordning endast vara tillämpliga när sådant intygande föreskrivs i unionsrätten, särskilt i
bilaterala avtal som ingås mellan unionen och ett tredjeland eller en sammanslutning av tredjeländer.

(37)

En medlemsstats behöriga myndigheter bör i undantagsfall, utan att det påverkar spårbarhetskrav i sektorsspecifik
lagstiftning och enbart i den utsträckning som är absolut nödvändig för att organisera offentlig kontroll, ha
möjlighet att kräva att aktörer anmäler ankomsten av djur och varor från en annan medlemsstat.

(38)

För att säkerställa att unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan genomdrivs på ett korrekt
sätt bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att utföra offentlig kontroll av djur och varor som omfattas av
den lagstiftningen i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled. För att säkerställa att den offentliga
kontrollen utförs grundligt och är verkningsfull bör de behöriga myndigheterna även ha befogenhet att utföra
offentlig kontroll av varor, ämnen, material eller föremål som inte omfattas av unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan i alla produktions- och distributionsled, om det behövs för en grundlig
undersökning av eventuella överträdelser av den lagstiftningen och för att fastställa orsaken till dessa överträdelser.
För att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra den offentliga kontrollen på ett effektivt sätt bör de upprätta
och upprätthålla förteckningar eller register över de aktörer som ska kontrolleras.

(39)

De behöriga myndigheterna verkar i aktörernas och allmänhetens intresse när de säkerställer att den höga
skyddsnivå som fastställs i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan upprätthålls genom
lämpliga efterlevnadsåtgärder, och att efterlevnaden av den lagstiftningen verifieras genom offentlig kontroll i alla led
i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. De behöriga myndigheterna liksom organ med delegerade uppgifter och
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fysiska personer till vilka vissa uppgifter har delegerats bör därför inför aktörerna och allmänheten vara ansvariga för
att den offentliga kontroll som de utför är effektiv och verkningsfull. De bör ge tillgång till information om hur
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är organiserad och hur den utförs, och regelbundet offentliggöra
information om offentlig kontroll och resultaten av denna. De behöriga myndigheterna bör också ha rätt att på vissa
villkor offentliggöra eller tillhandahålla information om klassningen av enskilda aktörer på grundval av resultatet av
offentlig kontroll. Medlemsstaterna bör tillåtas och uppmuntras att använda klassningssystem för att öka insynen i
hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, förutsatt att systemen ger lämpliga garantier för rättvisa, konsekvens,
öppenhet och objektivitet. De behöriga myndigheterna bör införa de arrangemang som krävs för att klassningen ska
avspegla den faktiska graden av efterlevnad korrekt; framför allt bör de behöriga myndigheterna uppmuntras att
säkerställa att klassningen baseras på resultaten av flera offentliga kontroller eller, om klassningen baseras på
resultatet av en enda offentlig kontroll och resultatet är ofördelaktigt, att efterföljande offentliga kontroller utförs
inom rimlig tid. Att klassningskriterierna redovisas öppet är extra viktigt för att bästa praxis ska kunna jämföras och
för att man med tiden ska kunna överväga en utveckling av en konsekvent strategi på unionsnivå.

(40)

Det är viktigt att de behöriga myndigheterna liksom organ med delegerade uppgifter och fysiska personer till vilka
vissa uppgifter har delegerats säkerställer och verifierar att den offentliga kontroll som de utför är verkningsfull och
enhetlig. De bör därför agera utifrån skriftligen dokumenterade förfaranden och tillhandahålla information och
instruktioner till den personal som utför offentlig kontroll. De bör också införa lämpliga dokumenterade förfaranden
och mekanismer för att kontinuerligt verifiera att deras egen verksamhet är verkningsfull och enhetlig, och för att
vidta korrigerande åtgärder när brister konstateras.

(41)

För att göra det lättare att identifiera fall av bristande efterlevnad och effektivisera aktörernas korrigerande åtgärder
bör resultatet av offentlig kontroll dokumenteras skriftligen och aktören bör på begäran få en kopia. När offentlig
kontroll förutsätter att personal från de behöriga myndigheterna ständigt eller regelbundet är närvarande för att
övervaka aktörens verksamhet vore det orimligt att kräva skriftlig dokumentation av varje enskild inspektion eller
varje enskilt besök. I sådana fall bör skriftlig dokumentation utarbetas så ofta att de behöriga myndigheterna och
aktören regelbundet informeras om graden av efterlevnad och skyndsamt underrättas om eventuella konstaterade
brister eller bristande efterlevnad.

(42)

Aktörerna bör fullt ut samarbeta med behöriga myndigheter och organ med delegerade uppgifter eller fysiska
personer till vilka vissa uppgifter har delegerats, så att den offentliga kontrollen kan utföras smidigt och så att de
behöriga myndigheterna kan utföra annan offentlig verksamhet. Aktörer som är ansvariga för en sändning som förs
in i unionen bör tillhandahålla all tillgänglig information om sändningen i fråga. Samtliga aktörer bör förse de
behöriga myndigheterna med åtminstone den information som dessa behöver för att kunna identifiera dels
aktörerna och deras verksamhet, dels de aktörer som de levererar till och mottar leveranser från.

(43)

Genom denna förordning fastställs en enda rättslig ram för organisation av offentlig kontroll för att verifiera
efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan på samtliga områden som den
lagstiftningen omfattar. På några av dessa områden fastställs i unionslagstiftningen detaljerade krav som ska
uppfyllas och som kräver särskilda färdigheter och specifika instrument för utförandet av offentlig kontroll. För att
undvika skiftande efterlevandeåtgärder som skulle kunna leda till att människors och djurs hälsa, växtskydd,
djurskydd och, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även miljön, inte är lika väl
skyddade överallt, att den inre marknaden för djur och varor som omfattas av denna förordning störs och att
konkurrensen snedvrids, bör kommissionen kunna komplettera bestämmelserna i denna förordning genom att anta
särskilda bestämmelser om offentlig kontroll som kan tillgodose behovet av kontroll på dessa områden. I dessa
bestämmelser bör framför allt följande fastställas: särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll och
minimifrekvens för sådan offentlig kontroll, särskilda eller ytterligare åtgärder utöver dem som anges i denna
förordning och som de behöriga myndigheterna bör vidta i fall av bristande efterlevnad, de behöriga myndigheternas
särskilda ansvarsområden och uppgifter utöver dem som anges i denna förordning samt särskilda kriterier för
aktivering av de mekanismer för administrativt stöd som anges i denna förordning. I andra fall kan sådana ytterligare
bestämmelser bli nödvändiga för att det mer i detalj ska gå att reglera utförandet av offentlig kontroll av livsmedel
och foder när man får nya uppgifter om risker för människors eller djurs hälsa eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, som visar att kontrollen, i avsaknad av gemensamma
specifikationer för utförandet av offentlig kontroll i medlemsstaterna, inte skulle kunna erbjuda den förväntade nivån
av skydd mot dessa risker enligt unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.
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(44)

För att offentlig kontroll som omfattas av denna förordning ska kunna organiseras på ett effektivt sätt bör
medlemsstaterna själva kunna avgöra vilken personal som är bäst lämpad att utföra dessa kontroller, under
förutsättning att en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, växtskydd och djurskydd säkerställs i alla led i
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och att internationella standarder och skyldigheter uppfylls. I vissa fall, när
särskilda färdigheter krävs för att offentlig kontroll ska kunna utföras på ett korrekt sätt, bör medlemsstaterna vara
skyldiga att hänvisa till officiella veterinärer, officiella växtskyddsinspektörer eller andra särskilt utsedda personer.
Detta bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att även anlita officiella veterinärer, bland annat för offentlig
kontroll av fjäderfän eller hardjur, officiella växtskyddsinspektörer eller andra särskilt utsedda personer, i fall då detta
inte krävs enligt denna förordning.

(45)

Behöriga myndigheter bör i syfte att ta fram nya metoder och ny teknik för offentlig kontroll av köttproduktion ha
rätt att anta nationella åtgärder för att genomföra pilotprojekt som är begränsade i tid och omfattning. Dessa
åtgärder bör säkerställa att de behöriga myndigheterna verifierar att aktörerna uppfyller alla tillämpliga
grundläggande bestämmelser för köttproduktion, inbegripet kravet att köttet ska vara säkert och lämpligt som
livsmedel. För att säkerställa att kommissionen och medlemsstaterna har möjlighet att bedöma de nationella
åtgärdernas effekter och yttra sig innan de antas, och därmed kunna vidta de lämpligaste åtgärderna, bör åtgärderna
anmälas till kommissionen i enlighet med och för det syfte som avses i artiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1535 (1).

(46)

De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att delegera vissa av sina uppgifter till andra organ. Lämpliga villkor
bör fastställas för att säkerställa att den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet är fortsatt opartisk, av
hög kvalitet och enhetlig. Organ med delegerade uppgifter bör framför allt vara ackrediterade enligt Internationella
standardiseringsorganisationens (ISO) standard för utförande av kontroll.

(47)

För att säkerställa att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är tillförlitlig och enhetlig i hela unionen bör
metoderna för provtagning och för laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik uppfylla det
berörda laboratoriets specifika behov av analys, testning och diagnostik och tillhandahålla goda och tillförlitliga
analys-, testnings- och diagnostikresultat. Det bör fastställas tydliga bestämmelser för val av vilken metod som ska
användas om fler än en är tillgänglig från olika källor, t.ex. ISO, Växtskyddsorganisationen för Europa och
Medelhavsområdet (EPPO), den internationella växtskyddskonventionen (IPPC), Världsorganisationen för djurhälsa
(OIE), Europeiska unionens referenslaboratorier och nationella referenslaboratorier eller nationell rätt.

(48)

Aktörer vars djur eller varor är föremål för provtagning, analys, testning eller diagnos i samband med offentlig
kontroll bör ha rätt till ett andra expertutlåtande på egen bekostnad. Denna rättighet bör göra det möjligt för aktören
att begära att en annan expert granskar dokumentationen om provtagningen, analysen, testningen eller diagnostiken,
liksom att en andra analys, testning eller diagnostik görs av delar av det provmaterial som togs från början, förutsatt
att en sådan andra analys, testning eller diagnos inte är tekniskt omöjlig att genomföra eller irrelevant, vilket skulle
vara fallet om faran mycket sällan förekommer med avseende på djuret eller varan eller den är för dåligt eller ojämnt
fördelad för att förekomsten av karantänorganismer ska kunna bedömas eller, i förekommande fall, en
mikrobiologisk analys ska kunna utföras.

(49)

För utförandet av offentlig kontroll av handel som sker via internet eller andra former av distanskommunikation bör
de behöriga myndigheterna kunna anskaffa prover genom anonyma beställningar (s.k. mystery shopping) som sedan
kan analyseras, testas eller bli föremål för verifiering av efterlevnad. De behöriga myndigheterna bör vidta alla
åtgärder för att värna aktörernas rätt till ett andra expertutlåtande.

(50)

Laboratorier som de behöriga myndigheterna har utsett för att utföra analyser, tester och diagnostik av prover som
tas i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet bör ha den sakkunskap, utrustning,
infrastruktur och personal som krävs för att utföra dessa uppgifter enligt högsta standard. För att garantera goda och
tillförlitliga resultat bör laboratorierna vara ackrediterade för att använda dessa metoder i enlighet med standarden

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
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EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Ackrediteringen bör ha beviljats
av ett nationellt ackrediteringsorgan som utövar sin verksamhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 (1).

(51)

Även om ackreditering är det bästa instrumentet för att säkerställa att de officiella laboratoriernas verksamhet håller
hög standard, är det också en komplicerad och kostsam process som skulle innebära en orimlig börda för
laboratoriet när metoden för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik är särskilt enkel och
inte kräver specialiserade förfaranden eller specialiserad utrustning, som till exempel vid detektion av trikiner vid en
kontroll samt, på vissa villkor, då laboratoriet endast utför analyser, tester eller diagnostik i samband med annan
offentlig verksamhet och inte i samband med offentlig kontroll.

(52)

För att säkerställa att tillvägagångssättet är flexibelt och proportionellt, särskilt när det gäller laboratorier på
djurhälso- och växtskyddsområdet, bör bestämmelser fastställas om undantag i syfte att medge att vissa laboratorier
inte behöver ackrediteras för alla metoder de använder. Detta gäller främst när det inte finns några validerade
metoder för upptäckt av vissa växtskadegörare. Dessutom kan det förekomma att ett laboratorium inte omedelbart
kan erhålla ackreditering för alla metoder som det bör använda som officiellt laboratorium i de fall nya eller nyligen
ändrade metoder ska användas avseende nya risker eller i nödsituationer. Officiella laboratorier bör därför på vissa
villkor få utföra analyser, tester och diagnostik för de behöriga myndigheterna innan de erhållit den relevanta
ackrediteringen.

(53)

Det är av avgörande betydelse att djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer är föremål för offentlig
kontroll, eftersom denna kontroll säkerställer efterlevnaden av tillämplig lagstiftning inom unionen, i synnerhet de
bestämmelser som fastställts för att skydda människors och djurs hälsa, växtskydd, djurskydd och, när det gäller
genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även miljön. Sådan offentlig kontroll bör äga rum innan
djuren eller varorna övergår till fri omsättning inom unionen. Den offentliga kontrollens frekvens bör på ett adekvat
sätt anpassas till de risker för människors och djurs hälsa, växtskydd, djurskydd och miljön som de djur och varor
som förs in i unionen kan utgöra, med beaktande av i vilken mån aktören hittills har efterlevt kraven i
unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, den kontroll av dessa djur och varor som redan
utförts i det berörda tredjelandet och de garantier som tredjelandet lämnat för att djur och varor som exporteras till
unionen uppfyller kraven i unionslagstiftningen.

(54)

Det är nödvändigt att ange vilka kategorier av djur och varor som alltid bör anmälas vid en gränskontrollstation så
att offentlig kontroll kan utföras före införseln till unionen. Det måste också föreskrivas en möjlighet att kräva att
andra varukategorier genom särskilda åtgärder tillfälligt ska omfattas av samma krav, och en möjlighet att kräva att
vissa andra varukategorier, särskilt vissa livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och
bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) alltid ska anmälas vid gränskontrollstationen
för offentlig kontroll före införseln till unionen.

(55)

På grund av de risker som vissa djur eller varor kan utgöra för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd
eller miljön bör de bli föremål för särskilda offentliga kontroller vid införseln till unionen. I gällande
unionsbestämmelser uppställs krav på att offentliga kontroller utförs vid unionens gränser för att verifiera att
djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial och animaliska biprodukter uppfyller kraven avseende
människors och djurs hälsa och djurskydd samt att växter och växtprodukter uppfyller växtskyddskraven. Ökad
kontroll vid införsel till unionen utförs även på vissa andra varor där detta är befogat med tanke på nya eller kända
risker. Denna förordning bör fastställa särdragen för sådana kontroller, vilka för närvarande omfattas av rådets
direktiv 97/78/EG (2), 91/496/EEG (3) och 2000/29/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (4).

(1)
2

()
(3)
(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje
land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).
Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som
importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268,
24.9.1991, s. 56).
Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung
och om ändring av beslut 2006/504/EG (EGT L 194, 25.7.2009, s. 11).
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(56)

För att öka effektiviteten i unionens system för offentlig kontroll, säkerställa optimal tilldelning av resurser för
offentlig kontroll till gränskontroller och underlätta genomdrivandet av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan bör de gällande fragmenterade kontrollbestämmelserna ersättas av ett gemensamt
integrerat system för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer för hantering av alla sändningar som, med tanke på
de risker de kan utgöra, bör kontrolleras vid införseln till unionen.

(57)

Offentlig kontroll av sändningar bör utföras vid ankomsten till gränskontrollstationen. Dessa offentliga kontroller
bör omfatta dokumentkontroll av alla sändningar inklusive, när det är lämpligt, kontroll med elektroniska medel,
samt identitetskontroll och fysisk kontroll som utförs med en lämplig frekvens som beror på den risk som varje
sändning av djur eller varor utgör.

(58)

De fysiska kontrollernas frekvens bör fastställas och ändras beroende på riskerna för människors eller djurs hälsa,
växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
Detta tillvägagångssätt bör ge de behöriga myndigheterna möjlighet att anslå kontrollresurser där risken är störst.
Det bör också vara möjligt att minska identitetskontrollernas frekvens eller begränsa dem till en verifiering av
officiella plomberingar på sändningar om detta är motiverat mot bakgrund av en lägre risk förknippad med de
sändningar som förs in i unionen. Det riskbaserade tillvägagångssättet för identitetskontroller och fysiska kontroller
bör eftersträvas genom användning av tillgängliga data och tillgänglig information samt av datoriserade system för
insamling och förvaltning av data.

(59)

I vissa fall, och under förutsättning att en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, växtskydd och djurskydd
och, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, säkerställs, skulle den
offentliga kontroll som de behöriga myndigheterna vanligtvis utför vid gränskontrollstationerna i vissa fall kunna
utföras vid andra kontrollställen eller av andra myndigheter.

(60)

För att ett effektivt system för offentlig kontroll ska kunna organiseras bör sändningar från tredjeländer som kräver
kontroller vid införseln till unionen åtföljas av ett gemensamt hälsodokument för införsel (Common Health Entry
Document, nedan kallat hälsodokumentet CHED) som används för att förhandsanmäla sändningars ankomst vid
gränskontrollstationen och att registrera resultatet av utförda offentliga kontroller och beslut som de behöriga
myndigheterna fattar beträffande den sändning som dokumentet åtföljer. Aktören bör använda samma dokument för
tullklarering när alla offentliga kontroller har utförts.

(61)

I vissa medlemsstater är det på grund av särskilda geografiska begränsningar, som långa kuster eller gränser, svårt att
alltid upprätthålla minimikraven på gränskontrollstationer. Import av obearbetat timmer görs vanligen i stora
kvantiteter via specialiserade hamnar eller kontrollstationer och med ojämna mellanrum, vilket gör det svårt att
ständigt hålla gränskontrollstationer fullt utrustade och bemannade. Undantag från minimikrav för gränskontrollstationer bör tillåtas för att säkerställa ändamålsenlig offentlig kontroll av specifika obearbetade
timmerstockar.

(62)

Offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer bör utföras vid gränskontrollstationer
som medlemsstaterna utsett i enlighet med en uppsättning minimikrav. Utseendet av dessa stationer bör återkallas
slutligt eller tillfälligt när de inte längre uppfyller dessa minimikrav eller när deras verksamhet skulle kunna utgöra en
risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön. När beslut fattas om huruvida utseendet ska återkallas slutligt eller tillfälligt bör
riskens allvar liksom proportionalitetsprincipen beaktas.

(63)

För att säkerställa enhetlig tillämpning av bestämmelserna om offentlig kontroll av sändningar från tredjeländer bör
gemensamma bestämmelser fastställas om de åtgärder som behöriga myndigheter och aktörer bör vidta vid
misstanke om bristande efterlevnad och när det gäller sändningar som inte är förenliga med bestämmelserna och
sändningar som skulle kunna utgöra en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det
gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.

(64)

I syfte att undvika bristande enhetlighet och överlappningar vid utförandet av offentlig kontroll, göra det möjligt att i
vederbörlig tid identifiera sändningar som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och andra
kontrollstationer samt säkerställa att kontrollen utförs på ett effektivt sätt, bör samarbete och utbyte av information
säkerställas mellan behöriga myndigheter, tullmyndigheter och andra relevanta myndigheter som hanterar
sändningar från tredjeländer.
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(65)

Medlemsstaterna bör säkerställa att tillräckliga finansiella resurser alltid finns tillgängliga så att personal och
utrustning tillhandahålls till de behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Även om aktörerna har huvudansvaret för att deras verksamhet bedrivs i överensstämmelse med unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan bör det system med egenkontroller som de inför för detta
ändamål kompletteras med ett särskilt system för offentlig kontroll som varje medlemsstat använder sig av för att
säkerställa verkningsfull marknadsövervakning av alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Ett sådant
system är till sin natur komplicerat och resurskrävande och bör förses med en stabil tillförsel av resurser för offentlig
kontroll, på en nivå som är anpassad till vad som vid varje given tidpunkt krävs för genomdrivandet. För att systemet
för offentlig kontroll i mindre utsträckning ska vara beroende av offentlig finansiering bör behöriga myndigheter ta
ut avgifter eller pålagor för att täcka sina kostnader för offentlig kontroll av vissa aktörer och av vissa verksamheter
för vilka det enligt unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan krävs registrering eller
godkännande i enlighet med unionsbestämmelser om livsmedels- och foderhygien eller växtskyddsbestämmelser.
Avgifter eller pålagor bör också tas ut av aktörerna för att kompensera för kostnaderna för offentlig kontroll som
utförs inför utfärdande av officiella intyg eller attesteringar, och kostnaderna för offentlig kontroll som de behöriga
myndigheterna utför vid gränskontrollstationer.

(66)

Avgifter eller pålagor bör täcka, men inte överstiga, de behöriga myndigheternas kostnader, inklusive allmänna
omkostnader, för att utföra offentlig kontroll. De allmänna omkostnaderna kan omfatta kostnader för det stöd och
den organisation som krävs för planeringen och utförandet av den offentliga kontrollen. Sådana kostnader bör
beräknas på grundval av kostnaderna för varje enskild offentlig kontroll eller på grundval av kostnaderna för all
offentlig kontroll under en bestämd tid. När avgifter eller pålagor beräknas på grundval av de verkliga kostnaderna
för varje enskild offentlig kontroll bör lägre avgifter tas ut av aktörer som konsekvent efterlevt bestämmelserna,
eftersom de mera sällan torde bli föremål för offentlig kontroll, än av aktörer som inte efterlever bestämmelserna. För
att främja alla aktörers efterlevnad av unionslagstiftningen oberoende av vilken metod (baserad på verkliga kostnader
eller på schablonbelopp) som varje medlemsstat valt för att beräkna avgifter eller pålagor, bör dessa avgifter eller
pålagor, om de beräknas på grundval av de behöriga myndigheternas totala kostnader under en bestämd period och
tas ut av alla aktörer oavsett om de varit föremål för offentlig kontroll under referensperioden eller inte, beräknas på
ett sätt som innebär att aktörer som konsekvent efterlevt bestämmelserna i unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan unionslivsmedelskedjan belönas.

(67)

Direkt eller indirekt återbetalning av de avgifter eller pålagor som de behöriga myndigheterna tar ut bör förbjudas,
eftersom det skulle missgynna aktörer som inte kommer i åtnjutande av återbetalning och eventuellt leda till
snedvridning av konkurrensen.

(68)

Finansiering av offentlig kontroll genom avgifter eller pålagor som tas ut av aktörer bör ske med full insyn, så att
allmänheten och företag kan förstå den metod och de data som använts för att fastställa avgifterna eller pålagorna.

(69)

I unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan fastställs de fall där utsläppande på marknaden
eller förflyttning av vissa djur och varor bör åtföljas av ett av intygsgivaren undertecknat officiellt intyg. Det är
lämpligt att införa en gemensam uppsättning bestämmelser om de behöriga myndigheternas och intygsgivarnas
skyldigheter med avseende på utfärdande av officiella intyg samt karakteristika som garanterar de officiella intygens
tillförlitlighet.

(70)

I andra fall föreskrivs i de bestämmelser som omfattas av denna förordning att vissa djur eller varor som släpps ut på
marknaden eller förflyttas ska åtföljas av en officiell etikett, ett officiellt märke eller någon annan officiell attestering
som utfärdats av aktörerna under de behöriga myndigheternas officiella överinseende, eller av de behöriga
myndigheterna själva. Officiella attesteringar omfattar till exempel växtpass, ekologiska logotyper och identifieringsmärken, där sådana krävs enligt unionslagstiftningen, liksom märkning med logotyperna för skyddade
ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar eller garanterade traditionella specialiteter. Det är
lämpligt att fastställa minimibestämmelser för att säkerställa att även officiella attesteringar kan utfärdas i enlighet
med lämpliga garantier om tillförlitlighet.

(71)

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet bör grunda sig på de senaste vetenskapliga analys-, testnings- och
diagnostikmetoderna som tillhandahåller resultat som är goda, tillförlitliga och jämförbara i hela unionen. De
metoder som de officiella laboratorierna använder samt kvaliteten på och enhetligheten hos de analys-, testnings-
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och diagnostikdata som genereras bör därför förbättras kontinuerligt. För detta ändamål bör kommissionen kunna
utse och räkna med expertstöd från Europeiska unionens referenslaboratorier på alla de områden i den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan där det finns behov av exakta och tillförlitliga analys-, testnings- och
diagnostikresultat. Europeiska unionens referenslaboratorier bör särskilt säkerställa att de nationella referenslaboratorierna och de officiella laboratorierna förses med aktuell information om tillgängliga metoder, samt anordna eller
aktivt delta i provningsjämförelser samt anordna kurser för nationella referenslaboratorier eller officiella laboratorier.

(72)

Genom artikel 32 första stycket i förordning (EG) nr 1829/2003 och artikel 21 första stycket i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1) tilldelas Europeiska unionens referenslaboratorium för genetiskt
modifierade livsmedel och foder respektive Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser – som en
del av godkännandeförfarandet för genetiskt modifierade livsmedel och foder eller fodertillsatser – särskilda uppgifter
som främst avser testning, utvärdering och validering av den detektions- eller analysmetod som sökande föreslår.
Dessa laboratorier bör därför fungera som Europeiska unionens referenslaboratorier vid tillämpning av den här
förordningen.

(73)

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som syftar till att identifiera eventuella överträdelser av
bestämmelserna, inbegripet med bedrägligt eller vilseledande agerande, och på djurskyddsområdet bör de behöriga
myndigheterna ha tillgång till aktuella, tillförlitliga och enhetliga tekniska data och till de forskningsresultat samt den
nya teknik och sakkunskap som krävs för en korrekt tillämpning av unionslagstiftningen på dessa båda områden. För
detta ändamål bör kommissionen kunna utse och räkna med expertstöd från Europeiska unionen referenscentrum
för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet och för djurskydd.

(74)

I syfte att eftersträva målen med denna förordning och bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt, och
därmed stärka konsumenternas förtroende för den, bör sådana fall av bristande efterlevnad av unionslagstiftningen
om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som kräver efterlevnadsåtgärder i mer än en medlemsstat beivras på ett
effektivt och enhetligt sätt. Genom det system för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) som inrättades
genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 kan de behöriga myndigheterna redan snabbt utbyta och sprida
information om livsmedel eller foder som innebär allvarliga direkta eller indirekta risker för människors hälsa, eller
om foder som innebär allvarliga risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, och därmed vidta snabba
åtgärder för att hantera dessa allvarliga risker. Detta instrument gör det visserligen möjligt att i vederbörlig tid vidta
åtgärder för att hantera vissa allvarliga risker i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i alla berörda
medlemsstater, men kan inte användas för att möjliggöra verkningsfullt gränsöverskridande stöd och samarbete
mellan behöriga myndigheter för att säkerställa att sådana fall av bristande efterlevnad av unionslagstiftningen om
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som har en gränsöverskridande dimension beivras på ett verkningsfullt sätt
inte bara i den medlemsstat där den först konstateras utan även i den medlemsstat där den bristande efterlevnaden
har sitt ursprung. I synnerhet administrativt stöd och samarbete bör ge de behöriga myndigheterna möjlighet att
utbyta information, påvisa, undersöka och vidta verkningsfulla och proportionella åtgärder för att beivra
gränsöverskridande överträdelser av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, även i
potentiella fall av bedrägligt eller vilseledande agerande som har eller skulle kunna ha gränsöverskridande inslag.

(75)

Begäran om administrativt stöd och alla anmälningar bör följas upp på lämpligt sätt. För att underlätta det
administrativa stödet och samarbetet bör medlemsstaterna åläggas att utse ett eller flera förbindelseorgan som stöder
och samordnar kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater. För att säkerställa
enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och för att förenkla och rationalisera samarbetet mellan
medlemsstaterna bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta genomförandeakter i vilka
fastställs specifikationerna för de tekniska verktyg som ska användas, förfarandena för kommunikation mellan
förbindelseorganen och ett standardformat för begäran om stöd, anmälningar och svar.

(76)

Varje medlemsstat bör vara skyldig att upprätta och regelbundet uppdatera en flerårig nationell kontrollplan som
omfattar samtliga områden som regleras av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och
som innehåller information om hur systemen för offentlig kontroll är uppbyggda och organiserade. Dessa fleråriga

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268,
18.10.2003, s. 29).
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nationella kontrollplaner är det instrument genom vilket en medlemsstat bör säkerställa att offentlig kontroll utförs
på ett riskbaserat och effektivt sätt på hela territoriet och i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan samt i
enlighet med denna förordning. Lämpliga samråd med berörda parter inför utarbetandet av planerna bör säkerställa
att de blir verkningsfulla.

(77)

För att säkerställa att de fleråriga nationella kontrollplanerna är enhetliga och fullständiga bör varje medlemsstat utse
ett organ som ska samordna utarbetandet av den fleråriga nationella kontrollplanen och på lämpligt sätt samla in
uppgifter om utförande, översyn och uppdatering av planen.

(78)

Medlemsstaterna bör åläggas att lämna årliga rapporter till kommissionen med uppgifter om kontrollverksamheten
och om genomförandet av de fleråriga nationella kontrollplanerna. För att säkerställa enhetliga villkor för
genomförandet av denna förordning och för att underlätta insamlingen och översändandet av jämförbara data, den
efterföljande sammanställningen av dessa data till unionsomfattande statistik och utarbetandet av kommissionens
rapporter om utförandet av offentlig kontroll i hela unionen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter
för att anta genomförandeakter vad gäller fastställande av standardiserade förlagor för årliga rapporter.

(79)

Kommissionens experter bör kunna genomföra kontroller, inbegripet revisioner, i medlemsstaterna för att verifiera
tillämpningen av den relevanta unionslagstiftningen, att de nationella kontrollsystemen fungerar som de ska och att
de behöriga myndigheterna sköter sina uppgifter. Kommissionens kontroller bör också syfta till att undersöka och
samla in information om efterlevnadsåtgärder eller problem med efterlevnaden, nödsituationer och ny utveckling i
medlemsstaterna. På den berörda medlemsstatens begäran bör kommissionens experter också kunna delta i
kontroller som utförs av tredjeländers behöriga myndigheter på medlemsstatens territorium; sådana kontroller bör
organiseras i nära samarbete mellan de berörda medlemsstaterna och kommissionen.

(80)

Djur och varor från tredjeländer bör uppfylla samma krav som gäller för djur och varor i unionen, eller krav som
med hänsyn till de mål som eftersträvas av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan
konstaterats vara åtminstone likvärdiga. Denna princip slås fast i artikel 11 i förordning (EG) nr 178/2002, enligt
vilken det krävs att livsmedel och foder som importeras till unionen uppfyller relevanta krav i unionens
livsmedelslagstiftning eller krav som anses vara minst likvärdiga. Särskilda krav för tillämpningen av denna princip
fastställs i unionens bestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, enligt vilka det är förbjudet att till
unionen föra in vissa skadegörare som inte förekommer (eller inte har någon stor utbredning) i unionen, i unionens
bestämmelser om djurhälsokrav enligt vilka det är tillåtet att föra in djur och vissa produkter av animaliskt ursprung
till unionen endast från de tredjeländer som finns upptagna på en förteckning som upprättats i detta syfte, samt i
unionens bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel, som också innehåller bestämmelser om upprättande av en förteckning över tredjeländer
från vilka dessa varor kan föras in i unionen.

(81)

För att säkerställa att djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer uppfyller alla krav i unionslagstiftningen
om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan eller krav som anses vara likvärdiga, utöver de krav i unionens
bestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, om djurhälsokrav och om särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung som fastställts för att säkerställa att växtskyddskraven och de veterinära kraven i
unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan uppfylls, bör kommissionen ha rätt att fastställa
villkor för införsel av djur och varor till unionen i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa att dessa djur
och varor uppfyller alla relevanta krav i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan eller
likvärdiga krav. Dessa villkor bör gälla för djur eller varor eller kategorier av djur eller varor från alla tredjeländer
eller från vissa tredjeländer eller regioner i dessa.

(82)

Om det i särskilda fall finns belägg för att vissa djur eller varor som har sitt ursprung i ett tredjeland, en grupp av
tredjeländer, eller regioner i dessa, ger upphov till risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd eller, när det
gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, eller om det finns belägg för att det
kan förekomma omfattande och allvarlig bristande efterlevnad av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade
livsmedelskedjan, bör kommissionen kunna vidta åtgärder för att begränsa dessa risker.
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(83)

Utförandet av verkningsfull och effektiv offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, och i slutändan
människors, djurs och växters säkerhet och hälsa samt skyddet av miljön, är också beroende av att myndigheterna
för kontroll av ekologisk produktion har tillgång till välutbildad personal med lämplig kunskap om alla frågor som
är relevanta för en korrekt tillämpning av unionslagstiftningen. Kommissionen bör anordna lämplig och särskilt
anpassad utbildning för att främja ett enhetligt tillvägagångssätt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som utförs av de behöriga myndigheterna. Sådan utbildning bör också ges till personal vid de behöriga
myndigheterna i tredjeländer för att öka kunskaperna i dessa länder om unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan och övriga krav. I det senare fallet bör utbildningen utformas så att den tar
hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och så att den är till stöd för deras kontroller och
efterlevnadsåtgärder, så att de kan uppfylla de krav som gäller för import av djur och varor till unionen.

(84)

För att främja utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan behöriga myndigheter bör kommissionen också, i
samarbete med medlemsstaterna, kunna anordna program för utbyte mellan medlemsstater av personal som utför
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

(85)

För att verkningsfull offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska kunna utföras är det viktigt att de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, kommissionen och, i förekommande fall, aktörer snabbt och effektivt
kan utbyta data och information om offentlig kontroll eller resultat från offentlig kontroll. I unionslagstiftningen
fastställs flera informationssystem som förvaltas av kommissionen för att göra det möjligt att med hjälp av
unionstäckande datoriserade och internetbaserade verktyg hantera och förvalta data och information. Ett system
avsett för registrering och spårning av resultat från offentlig kontroll, nämligen Traces-systemet (Trade Control and
Expert System), som inrättades genom kommissionens beslut 2003/24/EG (1) och 2004/292/EG (2), i enlighet med
rådets direktiv 90/425/EEG (3), används för närvarande för förvaltning av data och information om djur och
produkter av animaliskt ursprung och om offentlig kontroll av dessa. Den här förordningen bör möjliggöra
underhåll och uppgradering av det systemet, så att det kan användas för alla varor för vilka det i unionslagstiftningen
om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan fastställs särskilda krav eller praktiska arrangemang om offentlig
kontroll.Det finns även särskilda datoriserade system för snabbt utbyte av information mellan medlemsstater och
med kommissionen om risker som kan uppstå i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan eller för djurs hälsa och
växtskydd. Genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 inrättades RASFF, som är ett system för varning för
foder eller livsmedel som utgör en direkt eller indirekt risk för människors hälsa, genom artikel 20 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (4) inrättades ett system för anmälan och rapportering av
åtgärder avseende förtecknade sjukdomar och genom artikel 103 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/2031 (5) inrättades ett system för anmälan och rapportering av förekomst av skadegörare samt för anmälan av
fall av bristande efterlevnad. Alla sådana system bör fungera på ett harmoniskt och enhetligt sätt så att
synergieffekterna mellan de olika systemen kan tas tillvara, överlappningar undvikas, driften förenklas och de kan
göras effektivare.

(86)

För att stödja en effektivare förvaltning av den offentliga kontrollen bör kommissionen inrätta ett datoriserat
informationssystem som integrerar, och vid behov uppgraderar, information från alla relevanta befintliga
informationssystem, som medger användning av moderna kommunikations- och certifieringsverktyg och möjliggör
optimal användning av data och information om offentlig kontroll. För att undvika onödiga överlappningar av
informationskraven bör man vid utformningen av ett sådant datoriserat system beakta behovet av att i
förekommande fall säkerställa att systemet är kompatibelt och interoperabelt med andra informationssystem som
handhas av myndigheter och genom vilka relevanta data utbyts eller tillhandahålls automatiskt. Dessutom bör det
föreskrivas en möjlighet att använda elektroniska signaturer i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/93/EG (6) i linje med den digitala agendan för Europa. Europeiska datatillsynsmannen bör

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem (EGT L 8,
14.1.2003, s. 44).
Kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/
EEG (EUT L 94, 31.3.2004, s. 63).
Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och
varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och
upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare,
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om
upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT
L 317, 23.11.2016, s. 4).
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13. december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska
signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).
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rådfrågas vid utformningen av nya funktioner för sådana datoriserade system, liksom under utarbetandet av
relevanta genomförandeåtgärder som skulle kunna ha inverkan på behandlingen av personuppgifter och på den
personliga integriteten.

(87)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning beträffande det datoriserade
informationssystemets funktionalitet, de tekniska specifikationerna för det systemet, och de uppgifter och
befogenheter som de olika berörda aktörerna och användarna har, med särskild hänsyn till behovet av att minimera
den administrativa bördan genom att, beroende på vad som är lämpligt, använda internationellt standardiserade
språk, meddelandestrukturer och utbytesprotokoll, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(88)

De behöriga myndigheterna bör undersöka fall där det finns misstanke om bristande efterlevnad av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och, om bristande efterlevnad konstateras, fastställa dess
orsak och omfattning samt aktörernas ansvar. De behöriga myndigheterna bör även vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att de berörda aktörerna åtgärdar bristerna och ser till att överträdelsen inte upprepas. När de behöriga
myndigheterna organiserar och genomför undersökningar och efterlevnadsåtgärder bör de vederbörligen beakta
potentiella risker och sannolikheten för bedrägligt eller vilseledande agerande i alla led i den jordbruksbaserade
livsmedelskedjan.

(89)

Verifieringen av efterlevnaden av unionslagstiftningen om livsmedelskedjan genom offentliga kontroller är av
grundläggande betydelse för att det ska vara möjligt att säkerställa att målen med den lagstiftningen verkligen uppnås
i hela unionen. Störningar i en medlemsstats kontrollsystem kan i vissa fall göra det avsevärt svårare att uppnå dessa
mål och leda till risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, oberoende av aktörernas eller andra parters
medverkan eller ansvar, eller till allvarlig och omfattande bristande efterlevnad av unionslagstiftningen om den
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör
kommissionen, i fall av allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem, kunna reagera genom att vidta
åtgärder för att begränsa eller undanröja dessa risker i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i avvaktan på att den
berörda medlemsstaten vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda störningen i kontrollsystemet. Kommissionen bör
därför tilldelas genomförandebefogenheter.

(90)

Överträdelser av bestämmelserna i unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och i denna
förordning bör bli föremål för effektiva, avskräckande och proportionella sanktioner på nationell nivå i hela
unionen; hur stränga de är ska vara avhängigt av bland annat vilken skada en överträdelse skulle kunna medföra för
människors hälsa, inbegripet i fall då en aktör inte samarbetar vid en offentlig kontroll och där falska eller
vilseledande officiella intyg eller attesteringar företes eller används. För att ekonomiska sanktioner för överträdelser
av bestämmelserna genom bedrägligt eller vilseledande agerande ska vara tillräckligt starkt avskräckande bör deras
nivå fastställas med målet att de ska överstiga värdet av de otillbörliga fördelar som erhållits genom dessa metoder.

(91)

Vem som helst bör ha möjlighet att inkomma med nya uppgifter till de behöriga myndigheterna för att hjälpa dem
att upptäcka fall av överträdelser av denna förordning och av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och i sådana
fall ålägga sanktioner. Emellertid kan avsaknad av tydliga förfaranden eller rädsla för repressalier avskräcka
visselblåsare. Rapportering av överträdelser av denna förordning är ett användbart verktyg för att säkerställa att
behöriga myndigheter kan upptäcka överträdelser och ålägga sanktioner. Denna förordning bör därför säkerställa att
lämpliga arrangemang inrättas som innebär att vem som helst kan uppmärksamma de behöriga myndigheterna på
potentiella överträdelser och som skyddar personen i fråga mot repressalier.

(92)

Denna förordning omfattar områden som redan omfattas av vissa rättsakter som för närvarande är i kraft. För att
undvika överlappning och fastställa en enhetlig rättslig ram bör följande rättsakter upphävas och ersättas med den
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här förordningen: förordning (EG) nr 882/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/
2004 (1), rådets direktiv 89/608/EEG (2), 89/662/EEG (3), 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG (4)
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (5).

(93)

För enhetlighetens skull bör ändringar göras i följande rättsakter: Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 999/2001 (6), rådets förordning (EG) nr 1/2005 (7), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/
2005 (8), förordning (EG) nr 1069/2009, rådets förordning (EG) nr 1099/2009 (9), Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 (10), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (11) samt rådets
direktiv 98/58/EG (12), 1999/74/EG (13), 2007/43/EG (14), 2008/119/EG (15) och 2008/120/EG (16).

(94)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (17) fastställs en ram för unionens finansiering av
åtgärder i hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, på de områden som den omfattar, i enlighet med den
fleråriga budgetramen för 2014–2020. Vissa av dessa åtgärder syftar till att förbättra utförandet av offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i hela unionen. Förordning (EU) nr 652/2014 bör ändras så att hänsyn tas till att
förordning (EG) nr 882/2004 upphävs genom den här förordningen.

(95)

Med tanke på att situationen för växtsektorn är speciell, då den än så länge inte varit föremål för samma kontrollnivå
som andra varor som omfattas av denna förordning, är det av avgörande vikt att införandet av det nya systemet går
så smidigt som möjligt. Därför måste särskilda bestämmelser införas om tidpunkten för relevanta delegerade akters
antagande. Det står också klart att det för växter, växtprodukter och andra föremål som utgör en låg risk är motiverat

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139,
30.4.2004, s. 206).
Rådets direktiv 89/608/EEG av den 21 november 1989 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas myndigheter och samarbete
mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av lagstiftningen om veterinära frågor och avelsfrågor
(EGT L 351, 2.12.1989, s. 34).
Rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda
den inre marknaden (EGT L 395, 30.12.1989, s. 13).
Rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (EGT L 13, 16.1.1997, s. 28).
Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av
direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG (EGT L 243,
25.8.1992, s. 27).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT
L 70, 16.3.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303,
18.11.2009, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).
Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).
Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999,
s. 53).
Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (EUT L 182,
12.7.2007, s. 19).
Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (EUT L 10, 15.1.2009,
s. 7).
Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (EUT L 47,
18.2.2009, s. 5).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för
förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av
rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG)
nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189,
27.6.2014, s. 1).
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med ett undantag för växtsektorn från kravet på att dokumentkontroll ska utföras vid gränskontrollstationen och att
tillåta dokumentkontroller på avstånd från gränskontrollstationen när det gäller växter, växtprodukter och andra
föremål om sådana kontroller på avstånd innebär en försäkran på likvärdig nivå.

(96)

I syfte att ändra hänvisningarna till Europeiska standarder och bilagorna II och III till denna förordning för att ta
hänsyn till den rättsliga, tekniska och vetenskapliga utvecklingen, och att komplettera denna förordning med
särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på de områden som förordningen
omfattar, däribland bestämmelser om personalens kvalifikationer och utbildning, om ytterligare ansvarsområden
och uppgifter för de behöriga myndigheterna, om de fall då det inte krävs någon ackreditering för laboratorier, om
vissa undantag från offentlig kontroll vid gränsen, om de kriterier som ska användas för att fastställa frekvensen för
identitetskontroller och fysiska kontroller, om fastställande av villkor som vissa djur eller varor som förs in i unionen
från tredjeländer ska uppfylla, om ytterligare krav och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorier och
referenscentrum och om ytterligare krav för nationella referenslaboratorier, bör befogenhet att anta akter i enlighet
med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför
lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet
med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (1). För att säkerställa
lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar
samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens
expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(97)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning beträffande utseenden av Europeiska
unionens referenslaboratorier och Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet och för djurskydd, beträffande antagandet av programmet för kommissionens
kontroller i medlemsstaterna och beträffande utförandet av ökad offentlig kontroll vid överträdelser av
unionslagstiftning om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som kräver samordnat stöd och uppföljning från
kommissionens sida, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(98)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, däribland bestämmelser och praktiska
arrangemang vad gäller revision, formatet på intyg och andra dokument, inrättande av datoriserade system för
informationshantering, samarbetet mellan aktörer och behöriga myndigheter och mellan behöriga myndigheter,
tullmyndigheter och andra myndigheter, metoderna för provtagning och laboratorieanalyser, laboratorietestning och
laboratoriediagnostik samt deras validering och tolkning, spårbarhet, förteckning av djur eller varor som är föremål
för kontroller och av länder eller regioner som får exportera vissa djur och varor till unionen, förhandsanmälan av
sändningar, informationsutbyte, gränskontrollstationer, isolering och karantän, godkännande av kontroller som
utförs av tredjeländer före export, åtgärder för att begränsa risker eller för att se till att omfattande och allvarlig
bristande efterlevnad i samband med vissa djur eller varor med ursprung i ett tredjeland eller en region i detta
upphör, erkännanden av tredjeländer eller regioner som erbjuder garantier som är likvärdiga med dem som tillämpas
inom unionen och upphävande av dessa, utbildningsinsatser och program för utbyte av personal mellan
medlemsstaterna samt om de beredskapsplaner för livsmedel och foder för tillämpning av den allmänna plan för
hantering av kriser som föreskrivs i artikel 55.1 i förordning (EG) nr 178/2002, bör kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 182/2011 (2).

(99)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som utförs för att säkerställa att unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade
livsmedelskedjan tillämpas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av
dess verkningar, komplexitet och gränsöverskridande och internationella karaktär, kan uppnås bättre på unionsnivå,
kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå detta mål.

(1)
(2)

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,
s. 13).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.

Denna förordning innehåller bestämmelser om

a) offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter,
b) finansiering av offentlig kontroll,
c) administrativt stöd och samarbete mellan medlemsstater för korrekt tillämpning av de bestämmelser som avses i
punkt 2,
d) kontroller i medlemsstaterna och i tredjeländer som utförs av kommissionen,
e) antagande av villkor som ska uppfyllas med avseende på djur och varor som förs in i unionen från ett tredjeland,
f) inrättande av ett datoriserat informationssystem för förvaltning av information och data avseende offentlig kontroll.
2.
Denna förordning ska tillämpas på offentlig kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser,
oavsett om de har fastställts på unionsnivå eller av medlemsstaterna, för tillämpning av unionslagstiftningen, på följande
områden:
a) Livsmedel och livsmedelssäkerhet, integritet och hälsosamhet i valfritt produktions-, bearbetnings- och distributionsled,
inklusive bestämmelser för att säkerställa god handelssed, konsumentskydd och konsumentinformation, samt
bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
b) Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion.
c) Foder och fodersäkerhet, i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled, samt användning av foder, inklusive
bestämmelser för att säkerställa god handelssed och skydda konsumenthälsa, konsumentskydd och konsumentinformation.
d) Djurhälsokrav.
e) Förebyggande och minimering av risker som animaliska biprodukter och framställda produkter utgör för människors
och djurs hälsa.
f) Djurskyddskrav.
g) Skyddsåtgärder mot växtskadegörare.
h) Krav för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel samt vad gäller hållbar användning av
bekämpningsmedel, med undantag för utrustning för spridning av bekämpningsmedel.
i) Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
j) Användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade
traditionella specialiteter.
3.
Denna förordning ska även tillämpas på offentlig kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av krav som
fastställs i de bestämmelser som avses i punkt 2 om kraven är tillämpliga på djur och varor som förs in i unionen eller som
ska exporteras från unionen.
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Denna förordning ska inte tillämpas på offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av

a) förordning (EU) nr 1308/2013; den här förordningen ska emellertid tillämpas på kontroller enligt artikel 89 i förordning
(EU) nr 1306/2013 om dessa kontroller identifierar eventuellt bedrägligt eller vilseledande agerande i fråga om de
handelsnormer som avses i artiklarna 73–91 i förordning (EU) nr 1308/2013,
b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (1),
c) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (2).
5.
Artiklarna 4, 5, 6, 8, 12.2, 12.3, 15, 18–27, 31–34, 37–42, 78, 86–108, 112 b, 130 och 131–141 ska även tillämpas
på annan offentlig verksamhet som de behöriga myndigheterna utför i enlighet med denna förordning eller de
bestämmelser som avses i punkt 2 i den här artikeln.
Artikel 2
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
1.
I denna förordning avses med offentlig kontroll verksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna eller av de organ
med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen har
delegerats i enlighet med denna förordning för att verifiera att
a) aktörerna efterlever denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och
b) djur eller varor uppfyller kraven enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2, inbegripet för utfärdandet av officiella
intyg eller officiella attesteringar.
2.
I denna förordning avses med annan offentlig verksamhet annan verksamhet än offentlig kontroll, som utförs av de
behöriga myndigheterna eller av de organ med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka viss annan offentlig
verksamhet har delegerats i enlighet med denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2, däribland
verksamhet för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller växtskadegörare, förebygga eller begränsa
spridningen av sådana djursjukdomar eller växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja
tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar.
Artikel 3
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. livsmedelslagstiftning: livsmedelslagstiftning enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 178/2002.
2. foderlagstiftning: lagar och andra författningar om foder i allmänhet och fodersäkerhet i synnerhet, både på unionsnivå
och på nationell nivå i valfritt led i produktionen, bearbetningen och distributionen eller användningen av foder.
3. behöriga myndigheter:
a) de centrala myndigheter i en medlemsstat som ansvarar för organisationen av offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i enlighet med denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) varje annan myndighet som tilldelats detta ansvar,
c) i lämpliga fall, motsvarande myndigheter i ett tredjeland.

(1)
2

()

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för
veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).
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4. myndighet för kontroll av ekologisk produktion: en medlemsstats offentliga administrativa organisation för ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter som de behöriga myndigheterna helt eller delvis har tilldelat sin
behörighet vad avser tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), eller i förekommande fall motsvarande
myndighet i ett tredjeland eller motsvarande myndighet som bedriver verksamhet i ett tredjeland.
5. organ med delegerade uppgifter: en separat juridisk person till vilken de behöriga myndigheterna har delegerat vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet.
6. förfaranden för verifiering av kontrollverksamheten: de arrangemang som införs och åtgärder som vidtas av de behöriga
myndigheterna för att se till att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är enhetlig och verkningsfull.
7. kontrollsystem: ett system som omfattar de behöriga myndigheterna och de resurser, strukturer, arrangemang och
förfaranden som införs i medlemsstaterna för att säkerställa att offentlig kontroll utförs i enlighet med denna
förordning och med de bestämmelser som avses i artiklarna 18–27.
8. kontrollplan: en av de behöriga myndigheterna fastställd beskrivning som innehåller information om hur systemet för
offentlig kontroll är uppbyggt och organiserat samt hur det fungerar och en detaljerad plan för den offentliga kontroll
som, under en viss tidsperiod, ska utföras på vart och ett av de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2.
9. djur: djur enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/429.
10. djursjukdom: sjukdom enligt definitionen i artikel 4.16 i förordning (EU) 2016/429.
11. varor: allt som omfattas av en eller flera av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, utom djur.
12. livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002.
13. foder: foder enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002.
14. animaliska biprodukter: animaliska biprodukter enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1069/2009.
15. framställda produkter: framställda produkter enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1069/2009.
16. växter: växter enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) 2016/2031.
17. växtskadegörare: skadegörare enligt definitionen i artikel 1.1 i förordning (EU) 2016/2031.
18. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.
19. produkter av animaliskt ursprung: produkter av animaliskt ursprung enligt definitionen i punkt 8.1 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (2).
20. avelsmaterial: avelsmaterial enligt definitionen i artikel 4.28 i förordning (EU) 2016/429.
21. växtprodukter: växtprodukter enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/2031.
22. andra föremål: andra föremål enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) 2016/2031.
23 fara: varje agens eller tillstånd som skulle kunna ha en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd,
djurskydd eller miljön.
24. risk: funktion av sannolikheten för en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön,
och denna effekts allvar, till följd av en fara.
25. officiellt intygande: det förfarande genom vilket de behöriga myndigheterna försäkrar att ett eller flera av de krav som
fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 är uppfyllda.

(1)
2

()

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

7.4.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/21

26. intygsgivare:
a) tjänsteman vid de behöriga myndigheterna som är bemyndigad att underteckna officiella intyg som utfärdas av de
myndigheterna, eller
b) varje annan fysisk person som av de behöriga myndigheterna har bemyndigats att underteckna officiella intyg i
enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
27. officiellt intyg: ett pappersdokument eller elektroniskt dokument som undertecknats av intygsgivaren och där det
försäkras att ett eller flera av de krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 uppfylls.
28. officiell attestering: varje etikett, märke eller annan form av attestering som utfärdats av aktörerna under den behöriga
myndighetens överinseende (genom särskild offentlig kontroll) eller av de behöriga myndigheterna själva, och som
försäkrar att ett eller flera av de krav som fastställs i denna förordning eller i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 är
uppfyllda.
29. aktör: varje fysisk eller juridisk person som har en eller flera av de skyldigheter som fastställs i de bestämmelser som
avses i artikel 1.2.
30. revision: en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och dessa verksamheters resultat
överensstämmer med planerade arrangemang och om dessa arrangemang tillämpas på ett verkningsfullt sätt och är
lämpliga för att nå målen.
31. klassning: en klassificering av aktörer på grundval av en bedömning av hur väl de uppfyller klassningskriterier.
32. officiell veterinär: en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har utnämnts av den behöriga myndigheten och
som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna
förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2.
33. officiell växtskyddsinspektör: en fysisk person som genom anställning eller på annat sätt har utsetts av den behöriga
myndigheten och som har lämplig utbildning för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet
med denna förordning, och de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2 g.
34. specificerat riskmaterial: specificerat riskmaterial enligt definitionen i artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001.
35. lång transport: befordran enligt definitionen i artikel 2 m i förordning (EG) nr 1/2005.
36. utrustning för spridning av bekämpningsmedel: utrustning för spridning av bekämpningsmedel enligt definitionen i
artikel 3.4 i direktiv 2009/128/EG.
37. sändning: ett antal djur eller en mängd varor, som omfattas av samma officiella intyg, officiella attestering eller
dokument av varje annat slag, som transporteras med samma transportmedel och kommer från samma territorium
eller tredjeland och, med undantag för varor som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g, är av samma
typ, kategori eller varuslag.
38. gränskontrollstation: en plats, samt de anläggningar som hör till den, som en medlemsstat utsett för utförandet av den
offentliga kontrollen enligt artikel 47.1.
39. utförselställe: gränskontrollstation eller annan plats som en medlemsstat har anvisat och där djur som omfattas av
förordning (EG) nr 1/2005 lämnar unionens tullområde.
40. som förs in i unionen eller införsel till unionen: varje handling varigenom djur och varor förs in i ett av de territorier som
förtecknas i bilaga I i denna förordning från ett område utanför dessa territorier, utom i samband med de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 g, då det innebär införsel av varor till unionens territorium enligt definitionen i artikel 1.3 andra
stycket i förordning (EU) 2016/2031.
41. dokumentkontroll: undersökning av de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument, inbegripet
handelsdokument, som ska åtfölja sändningen enligt de bestämmelser som avses i artiklarna 1.2, enligt artikel 56.1,
eller enligt genomförandeakter som antas i enlighet med artiklarna 77.3, 126.3, 128.1 och 129.1.
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42. identitetskontroll: okulärbesiktning för att verifiera att innehållet i och märkningen av en sändning, inklusive märken på
djur, förseglingar och transportmedel, överensstämmer med den information som lämnas i de officiella intyg, officiella
attesteringar och andra dokument som åtföljer denna.
43. fysisk kontroll: kontroll av djur eller varor och, beroende på vad som är lämpligt, av förpackning, transportmedel,
märkning och temperatur, provtagning för analys, testning eller diagnostik samt varje annan kontroll som krävs för att
verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
44. transitering: förflyttning från ett tredjeland till ett annat tredjeland under tullövervakning genom ett av de territorier
som förtecknas i bilaga I, eller från ett av de territorier som förtecknas i bilaga I till ett annat territorium som förtecknas
i bilaga I genom ett tredjelands territorium, utom i samband med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g, då det
innebär antingen
a) förflyttning från ett tredjeland till ett annat tredjeland enligt definitionen i artikel 1.3 första stycket i förordning (EU)
2016/2031 under tullövervakning genom unionens territorium enligt definitionen i artikel 1.3 andra stycket i den
förordningen, eller
b) förflyttning från unionens territorium till en annan del av unionens territorium enligt definitionen i artikel 1.3 andra
stycket i förordning (EU) 2016/2031 genom ett tredjelands territorium enligt definitionen i artikel 1.3 första stycket
i den förordningen.
45. tullmyndigheternas övervakning: tullövervakning enligt definitionen i artikel 5.27 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (1).
46. tullmyndigheternas kontroll: tullkontroller enligt definitionen i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 952/2013.
47. omhändertagande: det förfarande genom vilket de behöriga myndigheterna säkerställer att djur och varor som är föremål
för offentlig kontroll inte förflyttas eller manipuleras i avvaktan på beslut om deras destination, inklusive aktörernas
förvaring enligt de behöriga myndigheternas anvisningar och under deras kontroll.
48. färdjournal: det dokument som fastställs i punkterna 1–5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1/2005.
49. officiell assistent: en företrädare för de behöriga myndigheterna som utbildats i enlighet med kraven i artikel 18 och som
är anställd för att utföra vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till
annan offentlig verksamhet.
50. kött och ätbara slaktbiprodukter: vid tillämpning av artikel 49.2 a i denna förordning, de produkter som förtecknas i
nr 0201–0208 i kapitel 2 i avdelning I i del 2 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2).
51. kontrollmärke: ett märke som anbringas sedan den offentliga kontroll som avses i artikel 18.2 a och c har utförts och
som attesterar att köttet är tjänligt som livsmedel.

AVDELNING II
OFFENTLIG KONTROLL OCH ANNAN OFFENTLIG VERKSAMHET I MEDLEMSSTATERNA

KAPITEL I

Behöriga myndigheter

Artikel 4
Utseende av behöriga myndigheter
1.
För vart och ett av de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska medlemsstaterna utse
den eller de behöriga myndigheter som ska tilldelas ansvaret för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet.

(1)
2

()

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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2.
Om en medlemsstat tilldelar ansvaret för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
på ett och samma område till mer än en behörig myndighet på nationell, regional eller lokal nivå, eller om de behöriga
myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 i och med detta får befogenhet att överföra särskilda ansvarsområden
avseende offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till andra offentliga myndigheter, ska medlemsstaten
a) säkerställa effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda myndigheter och enhetlig och verkningsfull
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet på hela sitt territorium, och
b) utse en myndighet, i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella bestämmelser, som ska ha ansvar för att samordna
samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater avseende offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som utförs inom vart och ett av de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2.
3.
Behöriga myndigheter som är ansvariga för att verifiera att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i efterlevs får
tilldela vissa ansvarsområden med koppling till offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till en eller flera
myndigheter för kontroll av ekologisk produktion. I sådana fall ska de tilldela var och en av dem ett kodnummer.
4.
Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen informeras om kontaktuppgifter och om eventuella ändringar
avseende
a) de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1,
b) de centrala myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 2 b,
c) de myndigheter för kontroll av ekologisk produktion som avses i punkt 3,
d) de organ med delegerade uppgifter som avses i artikel 28.1.
Den information som avses i första stycket ska också tillhandahållas allmänheten av medlemsstaterna, bland annat på
internet.
Artikel 5
Allmänna skyldigheter avseende de behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk
produktion
1.

De behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion ska

a) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är
verkningsfull och lämplig,
b) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa opartiskheten, kvaliteten och enhetligheten i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet på alla nivåer,
c) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt för den personal
som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
d) ha, eller ha tillgång till, lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnostik,
e) ha, eller ha tillgång till, tillräckligt stor för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så att offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet kan utföras på ett effektivt och verkningsfullt sätt,
f) ha lämpliga och väl underhållna anläggningar och väl underhållen utrustning, så att personalen kan utföra offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet på ett effektivt och verkningsfullt sätt,
g) ha rättslig befogenhet att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet och vidta de åtgärder som fastställs i
denna förordning och i de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
h) ha rättsliga förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till aktörernas byggnader med tillhörande mark
(nedan kallade lokaler) och tillgång till deras dokumentation, så att de kan utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt,
i) ha beredskapsplaner och vara beredda att genomföra sådana planer i nödsituationer, i förekommande fall, i enlighet med
de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
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2.
Ett beslut om utseende av en officiell veterinär ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilka offentliga kontroller
och vilken annan offentlig verksamhet och tillhörande uppgifter som beslutet om utseende gäller. Kraven på personal vid
behöriga myndigheter enligt denna förordning, inbegripet kravet på frihet från intressekonflikter, ska tillämpas på alla
officiella veterinärer.
3.
Ett beslut om utseende av en officiell växtskyddsinspektör ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilka offentliga
kontroller och vilken annan offentlig verksamhet och tillhörande uppgifter som beslutet om utseende gäller. Kraven på
personal vid behöriga myndigheter enligt denna förordning, inbegripet kravet på frihet från intressekonflikter, ska tillämpas
på alla officiella växtskyddsinspektörer.
4.

Personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska

a) få ändamålsenlig utbildning för sitt kompetensområde så att den på ett kompetent sätt kan utföra sina uppgifter och
utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett enhetligt sätt,
b) hålla sig uppdaterad på respektive kompetensområde och vid behov få regelbunden vidareutbildning, och
c) få utbildning på de områden som anges i kapitel I i bilaga II och om de behöriga myndigheternas skyldigheter till följd av
denna förordning, på lämpligt sätt.
De behöriga myndigheterna, myndigheter för kontroll av ekologisk produktion och organ med delegerade uppgifter ska
utarbeta och genomföra utbildningsprogram för att säkerställa att personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet får den utbildning som avses i leden a, b och c.
5.
När det inom en behörig myndighet finns mer än en enhet med behörighet att utföra offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet ska effektiv och verkningsfull samordning och effektivt och verkningsfullt samarbete mellan dessa
olika enheter säkerställas.
Artikel 6
Revision av behöriga myndigheter
1.
För att säkerställa sin efterlevnad av denna förordning ska de behöriga myndigheterna utföra internrevisioner eller låta
sin myndighet revideras, och de ska med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder.
2.

De revisioner som avses i punkt 1 ska vara föremål för oberoende granskning, och utföras på ett öppet sätt.
Artikel 7
Rätt att överklaga

Fysiska eller juridiska personer avseende vilka de behöriga myndigheterna fattar beslut i enlighet med artiklarna 55, 66.3,
66.6, 67, 137.3 b, 138.1 och 138.2 ska ha rätt att överklaga dessa beslut i enlighet med nationell rätt.
Rätten att överklaga påverkar inte behöriga myndigheters skyldighet att skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja eller
begränsa riskerna för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade
organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, i enlighet med denna förordning och de bestämmelser som avses i
artikel 1.2.
Artikel 8
De behöriga myndigheternas skyldigheter i fråga om konfidentiell behandling
1.
De behöriga myndigheterna ska, med förbehåll för punkt 3, säkerställa att information som de inhämtar vid
utförandet av sina uppgifter i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inte röjs för tredje part om
informationen, enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, är av sådan art att den omfattas av tystnadsplikt.
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Medlemsstaterna ska i detta syfte säkerställa att det i fråga om konfidentiell behandling införs lämpliga skyldigheter för all
personal och andra enskilda personer som anlitas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
2.
Punkt 1 ska även tillämpas med avseende på myndigheter för kontroll av ekologisk produktion, organ med delegerade
uppgifter och fysiska personer som har delegerats specifika uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen samt på officiella
laboratorier.
3.
Om inte ett övervägande allmänintresse motiverar att information som omfattas av tystnadsplikt enligt punkt 1 röjs,
och utan att det påverkar situationer där unionslagstiftning eller nationell lagstiftning uppställer krav på röjande, ska sådan
information innefatta information vars röjande skulle undergräva
a) syftet med inspektioner, undersökningar eller revisioner,
b) skyddet av en aktörs eller en annan fysisk eller juridisk persons affärsintressen, eller
c) skyddet för domstolsförfaranden och juridisk rådgivning.
4.
När de behöriga myndigheterna avgör huruvida ett övervägande allmänintresse motiverar att information som
omfattas av tystnadsplikt enligt punkt 1 röjs ska de beakta bland annat eventuella risker för människors eller djurs hälsa,
växtskydd eller miljö, samt riskernas art, allvar och omfattning.
5.
Skyldigheterna i fråga om konfidentiell behandling enligt denna artikel ska inte hindra de behöriga myndigheterna
från att offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten information om resultatet av offentlig kontroll av
enskilda aktörer under förutsättning att, och utan att det påverkar situationer där unionslagstiftning eller nationell
lagstiftning uppställer krav på röjande, följande villkor är uppfyllda:
a) Den berörda aktören har beretts tillfälle att yttra sig om den information som den behöriga myndigheten har för avsikt
att offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten innan den offentliggörs eller lämnas ut, med beaktande av
hur brådskande situationen är.
b) Den information som offentliggörs eller på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar hänsyn till den berörda aktörens
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas ut tillsammans med sådana synpunkter.

KAPITEL II

Offentlig kontroll

Av s n i t t I
Allmänna krav

Artikel 9
Allmänna bestämmelser om offentlig kontroll
1.
De behöriga myndigheterna ska regelbundet och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla
aktörer med hänsyn till följande:
a) Identifierade risker som är förbundna med
i) djur och varor,
ii) verksamheter som står under aktörernas kontroll,
iii) den plats där aktörerna bedriver sin verksamhet,
iv) användning av produkter, processer, material eller ämnen som kan inverka på livsmedels säkerhet, integritet och
hälsosamhet eller inverka på fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd eller som, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även kan ha en negativ inverkan på miljön.
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b) Uppgifter som tyder på att konsumenterna sannolikt vilseleds, särskilt i fråga om livsmedels art, identitet, egenskaper,
sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller härkomstplats, framställnings- eller produktionsmetod.
c) Aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll som de varit föremål för och deras efterlevnad av de bestämmelser som
avses i artikel 1.2.
d) Tillförlitligheten hos och resultatet av de egenkontroller som aktörerna utfört, eller som tredje part utfört på deras
begäran, inklusive privata kvalitetssäkringssystem där så är lämpligt, för att säkerställa att de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 efterlevs.
e) Information som skulle kunna tyda på bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
2.
De behöriga myndigheterna ska utföra offentliga kontroller regelbundet och med lämplig riskbaserad frekvens för att
identifiera eventuella avsiktliga överträdelser av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 som begåtts genom bedrägligt eller
vilseledande agerande, med beaktande av den information om sådana överträdelser som delats genom de mekanismer för
administrativt stöd som föreskrivs i artiklarna 102–108 och all annan information som tyder på sådana överträdelser.
3.
Offentlig kontroll före utsläppande på marknaden eller förflyttning av vissa djur och varor för utfärdande av de
officiella intyg eller officiella attesteringar som krävs enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska, som ett villkor för
att djuren eller varorna ska kunna släppas ut på marknaden eller förflyttas, utföras i enlighet med
a) de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och
b) de tillämpliga delegerade akter och genomförandeakter som kommissionen antagit i enlighet med artiklarna 18–27.
4.
Offentlig kontroll ska utföras utan föranmälan, utom då en föranmälan är nödvändig och vederbörligen motiverad för
att offentlig kontroll ska kunna utföras. Vad gäller offentlig kontroll på aktörens begäran får den behöriga myndigheten
avgöra om de offentliga kontrollerna ska utföras med eller utan föranmälan. Offentlig kontroll med föranmälan ska inte
utgöra något hinder för offentlig kontroll utan föranmälan.
5.
Offentlig kontroll ska i möjligaste mån utföras med minsta möjliga administrativa börda och verksamhetsstörningar
för aktörerna, utan att detta inverkar negativt på kontrollens verkningsfullhet.
6.
De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll på samma sätt, med beaktande av behovet av att anpassa
kontrollen till den specifika situationen, oavsett om de berörda djuren och varorna
a) tillhandahålls på unionsmarknaden, antingen de har sitt ursprung i den medlemsstat där den offentliga kontrollen utförs
eller i en annan medlemsstat,
b) ska exporteras från unionen, eller
c) förs in i unionen.
7.
Destinationsmedlemsstater får i den utsträckning som är absolut nödvändig för organisationen av offentlig kontroll
kräva att aktörer som får djur eller varor levererade till sig från en annan medlemsstat anmäler djurens eller varornas
ankomst.
Artikel 10
Aktörer, processer och verksamhet som är föremål för offentlig kontroll
1.
De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 efterlevs utföra offentlig kontroll av
a) djur och varor i alla produktions-, bearbetnings-, distributions- och användningsled,
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b) ämnen, material eller andra föremål som kan inverka på djurs och varors egenskaper eller hälsa och på deras
överensstämmelse med gällande krav, i alla produktions-, bearbetnings-, distributions- och användningsled,
c) aktörer med avseende på verksamhet, inklusive djurhållning, utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under
deras kontroll och deras omgivningar samt relaterad dokumentation.
2.
De behöriga myndigheterna ska, utan att det påverkar bestämmelserna om befintliga förteckningar eller register som
upprättats utifrån de bestämmelser som avses i artikel 1.2, upprätta en förteckning över aktörer och hålla den uppdaterad.
Om det redan finns en sådan förteckning för andra ändamål kan den också användas för tillämpningen av denna
förordning.
3.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 för att ändra denna förordning vad gäller
fastställelse av vilka kategorier av aktörer som ska undantas från den förteckning över aktörer som avses i punkt 2 i den här
artikeln om den administrativa börda som det skulle medföra för dessa aktörer att tas upp på en sådan förteckning inte
skulle stå i proportion till den risk som deras verksamhet är kopplad till.
Artikel 11
Öppenhet i offentlig kontroll
1.
De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll med en hög grad av öppenhet och ska åtminstone en gång
om året, bland annat genom offentliggörande på internet, tillhandahålla allmänheten relevant information om hur den
offentliga kontrollen är organiserad och hur den utförs.
De ska också säkerställa att information om följande offentliggörs regelbundet och i vederbörlig tid:
a) Typ, antal och resultat av offentliga kontroller.
b) Typ av och antal fall av bristande efterlevnad som påvisats.
c) Typ av och antal fall där de behöriga myndigheterna vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 138.
d) Typ av och antal fall där de sanktioner som avses i artikel 139 ålagts.
Den information som avses i andra stycket a–d i denna punkt får, där så är lämpligt, tillhandahållas genom offentliggörande
av den årliga rapport som avses i artikel 113.1.
2.
De behöriga myndigheterna ska fastställa förfaranden för att säkerställa att oriktigheter i den information som
tillhandahålls allmänheten vederbörligen rättas till.
3.
Behöriga myndigheter får offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten information om klassningen av
enskilda aktörer på grundval av resultatet från en eller flera offentliga kontroller, under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
a) Klassningskriterierna är objektiva, öppet redovisade och allmänt tillgängliga.
b) Lämpliga arrangemang har införts för att säkerställa att klassningsförfarandet är rättvist, enhetligt och öppet.
Artikel 12
Dokumenterade kontrollförfaranden
1.

De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade förfaranden.

Dessa förfaranden ska omfatta de områden som anges i kapitel II i bilaga II och innehålla instruktioner till den personal som
utför offentlig kontroll.
2.

Behöriga myndigheter ska ha förfaranden för verifiering av kontrollverksamheten.
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De behöriga myndigheterna ska

a) vidta korrigerande åtgärder i samtliga fall där brister konstaterats genom de förfaranden som avses i punkt 2, och
b) på lämpligt sätt uppdatera de dokumenterade förfaranden som avses i punkt 1.
4.
Punkterna 1, 2 och 3 ska även tillämpas på organ med delegerade uppgifter och myndigheter för kontroll av ekologisk
produktion.
Artikel 13
Skriftlig dokumentation om offentlig kontroll
1.
De behöriga myndigheterna ska upprätta skriftlig dokumentation om varje offentlig kontroll som de utför.
Dokumentationen kan vara i pappersform eller i elektronisk form.
Dokumentation ska innehålla
a) en beskrivning av syftet med den offentliga kontrollen,
b) de kontrollmetoder som tillämpats,
c) resultaten av den offentliga kontrollen, och
d) i förekommande fall, de åtgärder som de behöriga myndigheterna kräver att den berörda aktören ska vidta till följd av
deras offentliga kontroll.
2.
Under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rättsliga utredningar eller skyddet för domstolsförfaranden ska
aktörer som är föremål för offentlig kontroll på begäran få en kopia av den dokumentation som avses i punkt 1, såvida inte
ett officiellt intyg eller en officiell attestering har utfärdats. De behöriga myndigheterna ska skyndsamt skriftligen informera
aktören om alla fall av bristande efterlevnad som identifierats vid den offentliga kontrollen.
3.
Om den offentliga kontrollen kräver att personal från eller företrädare för de behöriga myndigheterna ständigt eller
regelbundet är närvarande i aktörens lokaler, ska den dokumentation som avses i punkt 1 utarbetas så ofta att de behöriga
myndigheterna och aktörerna
a) regelbundet informeras om graden av efterlevnad, och
b) skyndsamt informeras om bristande efterlevnad som identifierats genom den offentliga kontrollen.
4.
Punkterna 1, 2 och 3 ska tillämpas på organ med delegerade uppgifter, myndigheter för kontroll av ekologisk
produktion och fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen har delegerats.
Artikel 14
Metoder och tekniker för offentlig kontroll
Metoder och tekniker för offentlig kontroll ska inbegripa följande, beroende på vad som är lämpligt:
a) Granskning av de kontroller som aktörerna har inrättat och kontrollernas resultat.
b) Inspektion av
i) utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under deras kontroll och deras omgivningar,
ii) djur och varor, inbegripet halvfabrikat, råvaror, ingredienser, processhjälpmedel och andra produkter som används
för beredning och framställning av varor eller för utfodring eller behandling av djur,
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iii) produkter och processer för rengöring och underhåll,
iv) spårbarhet, märkning, presentation, marknadsföring och relevant förpackningsmaterial, däribland material som är
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
c) Kontroll av hygienförhållandena i aktörernas lokaler.
d) Bedömning av förfarandena för god tillverkningssed, god hygienpraxis, god lantbrukssed och förfaranden som grundar
sig på HACCP-principerna (principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter).
e) Granskning av dokument, spårbarhetsdokumentation och annan dokumentation som kan vara av relevans för
bedömningen av efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, inklusive, där så är lämpligt, dokument som
åtföljer livsmedel, foder och eventuella ämnen eller material som ankommer till eller lämnar en anläggning.
f) Utfrågning av aktörer och deras personal.
g) Verifiering av mätningar som aktören gjort och andra testresultat.
h) Provtagning, analys, diagnostik och tester.
i) Revision av aktörer.
j) Annan verksamhet som är nödvändig för att identifiera fall av bristande efterlevnad.
Artikel 15
Aktörers skyldigheter
1.
Där behöriga myndigheter så kräver ska aktörerna, i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de behöriga myndigheternas personal tillgång till
a) utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under deras kontroll och deras omgivningar,
b) sina datoriserade informationshanteringssystem,
c) djur och varor under deras kontroll,
d) dokument och annan relevant information.
2.
När offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utförs ska aktörerna bistå och samarbeta med personalen vid de
behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion för utförandet av uppgifterna.
3.
Den aktör som ansvarar för en sändning som förs in i unionen ska utöver skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2
utan dröjsmål tillhandahålla, på papper eller i elektronisk form, alla uppgifter om djuren och varorna.
4.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för samarbetet och informationsutbytet mellan
aktörer och behöriga myndigheter om ankomst och avlastning av djur och varor enligt artikel 47.1, där så krävs för att
säkerställa att de fullständigt kan identifieras och att den offentliga kontrollen av djuren och varorna kan utföras på ett
effektivt sätt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
5.
Vid tillämpning av artikel 10.2 och om inte annat följer av artikel 10.3 ska aktörerna tillhandahålla den behöriga
myndigheten aktuella uppgifter om åtminstone
a) sitt namn och sin juridiska form, och
b) vilken specifik verksamhet de utför, inbegripet verksamhet som utförs genom distanskommunikation, och vilka platser
som står under deras kontroll.
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6.
Aktörernas skyldigheter enligt denna artikel ska också tillämpas om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
utförs av officiella veterinärer, officiella växtskyddsinspektörer, organ med delegerade uppgifter, kontrollmyndigheter och
fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan
offentlig verksamhet har delegerats.

Av s n i t t I I
Ytterligare krav på offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på vissa områden

Artikel 16
Ytterligare krav
1.
På de områden som omfattas av bestämmelserna i detta avsnitt ska dessa bestämmelser tillämpas utöver övriga
bestämmelser i denna förordning.
2.

När kommissionen antar delegerade akter och genomförandeakter enligt detta avsnitt ska den beakta följande:

a) De behöriga myndigheternas och livsmedels- och foderföretagarnas erfarenheter av att tillämpa de förfaranden som avses
i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (1) och artikel 6 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 183/2005 (2).
b) Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
c) Konsumenternas förväntningar i fråga om livsmedlens sammansättning och förändringar i konsumtionsmönstren för
livsmedel.
d) De risker för människors och djurs hälsa och växtskydd som är förbundna med djur och varor.
e) Information om eventuella avsiktliga överträdelser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande.
3.
När kommissionen antar delegerade akter och genomförandeakter enligt detta avsnitt och i den mån detta inte hindrar
uppnåendet av de mål som eftersträvas med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska den även beakta följande:
a) Behovet av att underlätta tillämpningen av delegerade akter och genomförandeakter, med hänsyn till småföretags art och
storlek.
b) Behovet av att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder i alla led i produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan för livsmedel samt produktionen av traditionella livsmedel.
c) Behoven hos de aktörer som är belägna i områden med särskilda geografiska begränsningar.
Artikel 17
Särskilda definitioner
I artikel 18 avses med
a) under den officiella veterinärens ansvar: den officiella veterinären tilldelar en officiell assistent uppdraget att utföra
handlingen,

(1)
2

()

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004,
s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT
L 35, 8.2.2005, s. 1).
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b) under överinseende av en officiell veterinär: en åtgärd vidtas av en officiell assistent under den officiella veterinärens ansvar
och den officiella veterinären befinner sig i lokalerna under den tid som krävs för att vidta åtgärden,
c) besiktning före slakt: kontroll, före slakt, av kraven med avseende på människors och djurs hälsa och djurskydd, i lämpliga
fall inbegripet klinisk undersökning av varje individuellt djur, och kontroll av sådan information från livsmedelskedjan
som anges i avsnitt III i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004,
d) besiktning efter slakt: kontroll i slakteri eller vilthanteringsanläggning av efterlevnaden av de krav som är tillämpliga på
i) slaktkroppar enligt definitionen i punkt 1.9 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 och slaktbiprodukter enligt
definitionen i punkt 1.11 i den bilagan i syfte att avgöra om köttet är tjänligt som livsmedel,
ii) säkert avlägsnande av specificerat riskmaterial, och
iii) djurhälsa och djurskydd.
Artikel 18
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller produktion av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i denna förordning när det
gäller produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ska inbegripa verifiering av efterlevnaden av de
krav som fastställs i förordningarna (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004, (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1099/2009,
beroende på vad som är tillämpligt.
2.

Den offentliga kontroll som avses i punkt 1 som utförs när det gäller produktion av kött ska omfatta följande:

a) Besiktning före slakt utförd i slakteriet av en officiell veterinär som, med avseende på förhandsurvalet av djur, får bistås
av officiella assistenter som utbildats för detta ändamål.
b) Genom undantag från led a, vad gäller fjäderfä och hardjur, besiktning före slakt utförd av en officiell veterinär, under
överinseende av en officiell veterinär eller, då tillräckliga garantier föreligger, under den officiella veterinärens ansvar.
c) Besiktning efter slakt utförd av en officiell veterinär, under överinseende av en officiell veterinär eller, då tillräckliga
garantier föreligger, under den officiella veterinärens ansvar.
d) Annan offentlig kontroll utförd i slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar av en officiell
veterinär, under överinseende av den officiella veterinären eller, då tillräckliga garantier föreligger, under den officiella
veterinärens ansvar, för att verifiera efterlevnaden av de krav som är tillämpliga på
i) hygienen vid köttproduktion,
ii) förekomsten av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel samt främmande ämnen i produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livsmedel,
iii) revision av god hygienpraxis och förfaranden grundade på HACCP-principer,
iv) laboratorietester för att upptäcka förekomsten av zoonotiska smittämnen och djursjukdomar och för att verifiera
efterlevnaden av det mikrobiologiska kriterium somt definieras i artikel 2 b i kommissionens förordning (EG)
nr 2073/2005 (1),

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338,
22.12.2005, s. 1).
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v) hanteringen och bortskaffandet av animaliska biprodukter och av specificerat riskmaterial,
vi) djurens hälsa och djurskyddet.
3.
Den behöriga myndigheten får, på grundval av en riskanalys, tillåta att slakteripersonal bistår vid utförandet av
uppgifter i samband med den offentliga kontroll som avses i punkt 2 i anläggningar där fjäderfän eller hardjur slaktas, eller
att de – i anläggningar där andra djurarter slaktas – utför vissa provtagnings- och testningsuppgifter i samband med sådan
kontroll, under förutsättning att personalen
a) handlar oberoende av slakteriets produktionspersonal,
b) har genomgått lämplig utbildning för att utföra uppgifterna, och
c) utför uppgifterna i närvaro och efter instruktion av den officiella veterinären eller den officiella assistenten.
4.
Om inga brister som skulle göra köttet otjänligt som livsmedel har identifierats vid den offentliga kontroll som avses i
punkt 2 a och c ska kontrollmärket anbringas på tama hov- och klövdjur, hägnat vilt av däggdjur (utom hardjur) och storvilt
av den officiella veterinären, under överinseende av den officiella veterinären, under den officiella veterinärens ansvar, eller, i
enlighet med villkoren i punkt 3, av slakteripersonalen.
5.
Den officiella veterinären ska fortsätta att bära ansvaret för de beslut som fattas efter offentliga kontroller enligt
punkterna 2 och 4, även om en officiell assistent har tilldelats uppdraget att vidta åtgärden.
6.
Med avseende på den offentliga kontroll som avses i punkt 1 och som utförs avseende levande musslor ska de
behöriga myndigheterna klassificera produktions- och återutläggningsområdena.
7.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på särskilda bestämmelser för utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkterna 2–6 i den här artikeln
om
a) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 2 a, besiktningen före slakt i vissa slakterier kan
utföras under en officiell veterinärs överinseende eller ansvar, förutsatt att undantagen inte påverkar uppnåendet av
målen för denna förordning,
b) kriterier och villkor för att med avseende på fjäderfän och hardjur avgöra när tillräckliga garantier föreligger för
utförande av den offentliga kontrollen under en officiell veterinärs ansvar vad gäller den besiktning före slakt som avses i
punkt 2 b,
c) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 2 a, besiktningen före slakt kan utföras utanför
slakteriet i fall av nödslakt,
d) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 2 a och b, besiktningen före slakt kan utföras vid den
jordbruksanläggning som djuret kommer ifrån,
e) kriterier och villkor för att avgöra när tillräckliga garantier föreligger för utförande av offentlig kontroll under en officiell
veterinärs ansvar vad gäller den besiktning efter slakt och revision som avses i punkt 2 c och d,
f) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 2 c, besiktningen efter slakt ska utföras av den
officiella veterinären vid fall av nödslakt,
g) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 6, produktions- och återutläggningsområden inte ska
klassificeras för kammusslor (Pectinidae), marina snäckor och sjögurkor (Holothuroidea),
h) särskilda undantag vad gäller tamren (Rangifer tarandus tarandus), dalripa (Lagopus lagopus) och fjällripa (Lagopus mutus),
för att möjliggöra den fortsatta tillämpningen av långvariga lokala och traditionella seder och bruk, förutsatt att
undantagen inte påverkar uppnåendet av målen med denna förordning,
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i) kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 2 d, den offentliga kontrollen i styckningsanläggningar får utföras av personal som är utsedd av den behöriga myndigheten för detta syfte och har lämplig utbildning,
j) särskilda minimikrav, inklusive särskilda minimikrav för utbildning, för personal vid de behöriga myndigheterna,
officiella veterinärer och officiella assistenter, för att säkerställa att de utför sina uppgifter på adekvat sätt i enlighet med
denna artikel,
k) lämpliga minimikrav för utbildning för den slakteripersonal som bistår vid utförandet av uppgifterna i samband med
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med punkt 3.
8.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av den offentliga kontroll som avses i denna artikel angående
a) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll och den enhetliga minimifrekvensen för sådan offentlig kontroll, med
hänsyn tagen till de specifika faror och risker som förekommer i samband med varje enskild produkt av animaliskt
ursprung och de olika processer som den genomgår, om en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera de
erkända, enhetliga faror och risker som produkter av animaliskt ursprung kan utgöra,
b) villkoren för klassificering och övervakning av klassificerade produktions- och återutläggningsområden för levande
musslor,
c) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2,
d) de praktiska arrangemangen för de besiktningar före och efter slakt som avses i punkt 2 a, b och c, inklusive de enhetliga
krav som behövs för att säkerställa att tillräckliga garantier uppfylls när den offentliga kontrollen utförs under den
officiella veterinärens ansvar,
e) de tekniska kraven för kontrollmärket och de praktiska arrangemangen för dess anbringande,
f) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll och den enhetliga minimifrekvensen för sådan offentlig kontroll av
obehandlad mjölk, mjölkprodukter och fiskeriprodukter, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera
de erkända, enhetliga faror och risker som dessa produkter kan utgöra.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
9.
Samtidigt som medlemsstaterna uppfyller målen med denna förordning, särskilt med avseende på kraven på
livsmedelssäkerhet, får de anta nationella åtgärder för att genomföra pilotprojekt som är begränsade i tid och utsträckning,
för att utvärdera alternativa praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av köttproduktion. Sådana nationella
åtgärder ska anmälas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 5 och 6 i direktiv (EU) 2015/1535. Resultatet av
den utvärdering som utförts genom pilotprojekten ska meddelas kommissionen så snart som det finns tillgängligt.
10.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 19
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller resthalter av relevanta ämnen i livsmedel och foder
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a och c ska omfatta
offentlig kontroll som ska utföras i valfritt produktions-, bearbetnings- och distributionsled av relevanta ämnen, inklusive
ämnen som ska användas i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, samt av främmande, otillåtna, förbjudna
och oönskade ämnen som vid användning eller förekomst på grödor eller djur eller vid användning för produktion eller
bearbetning av livsmedel eller foder kan ge upphov till resthalter av dessa ämnen i livsmedel eller foder.
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2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkt 1 i den här
artikeln och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta efter sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade akter ska
fastställa bestämmelser om
a) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll, inklusive, där så är lämpligt, det urval prover och det produktions-,
bearbetnings- och distributionsled där proverna ska tas i överensstämmelse med de metoder som ska användas för
provtagning och laboratorieanalyser enligt artikel 34.6 a och b, med hänsyn tagen till de specifika faror och risker som
är förknippade med de ämnen som avses i punkt 1 i den här artikeln,
b) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med bristande efterlevnad, eller misstanke om bristande efterlevnad,
ska vidta en eller flera av de åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2,
c) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med bristande efterlevnad, eller misstanke om bristande efterlevnad,
när det gäller djur och varor från tredjeländer ska vidta en eller flera av de åtgärder som avses i artiklarna 65–72.
3.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkt 1 och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta efter
sådan offentlig kontroll med avseende på
a) enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll, med hänsyn tagen till de faror och risker som är förknippade med
de ämnen som avses i punkt 1,
b) särskilda ytterligare arrangemang och särskilt ytterligare innehåll, utöver det som föreskrivs i artikel 110, för
utarbetandet av relevanta delar av den fleråriga nationella kontrollplan som föreskrivs i artikel 109.1,
c) särskilda praktiska arrangemang för aktivering av mekanismen för administrativt stöd enligt artiklarna 102–108.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
3.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och
som avses i denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 20
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a, c, d och e ska omfatta
offentlig kontroll som ska utföras i valfritt produktions-, bearbetnings- och distributionsled av djur, produkter av animaliskt
ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av offentlig kontroll av djur, produkter av animaliskt ursprung,
avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser
som avses i artikel 1.2 d och e, samt om åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar efter offentlig kontroll. Dessa
delegerade akter ska fastställa bestämmelser om
a) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll av djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial för att
hantera erkända faror och risker för människors och djurs hälsa genom offentlig kontroll som syftar till att verifiera
efterlevnaden av de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som fastställs i enlighet med de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 d,
b) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll av animaliska biprodukter och framställda produkter för att hantera
specifika faror och risker för människors och djurs hälsa genom offentlig kontroll som syftar till att verifiera
efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 e,
c) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med bristande efterlevnad, eller misstanke om bristande efterlevnad,
ska vidta en eller flera av de åtgärder som avses i artikel 137.2 och 138.2.
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3.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang
för det utförande av offentlig kontroll som avses i punkt 1 i, angående
a) enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll av djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial där en
miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera erkända, enhetliga faror och risker för människors och djurs
hälsa genom offentlig kontroll som syftar till att verifiera efterlevnaden av de åtgärder för förebyggande och bekämpning
av sjukdom som fastställs i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d, och
b) enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll av animaliska biprodukter och framställda produkter där en
miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera specifika faror och risker för människors och djurs hälsa genom
offentlig kontroll som syftar till att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 e.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
4.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 21
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller djurskyddskraven
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 1.2 f ska utföras i alla relevanta
produktions-, bearbetnings- och distributionsled i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.
2.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna om djurskydd när djur transporteras, särskilt
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005, ska omfatta följande:
a) Vid långa transporter mellan medlemsstater eller med tredjeland, offentlig kontroll före lastning för att kontrollera om
djuren är i skick att transporteras.
b) Vid långa transporter mellan medlemsstater eller med tredjeland av tama hästdjur, med undantag av registrerade
hästdjur, och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin, och före dessa transporter:
i) offentlig kontroll av färdjournaler för att verifiera att färdjournalen är realistisk och visar att bestämmelserna i
förordning (EG) nr 1/2005 efterlevs, och
ii) offentlig kontroll för att verifiera att transportörer som är uppförda i färdjournalen har giltigt tillstånd för
transportörer, giltigt intyg om godkännande för transportmedel för långa transporter och giltiga kompetensbevis för
förare och skötare.
c) Vid de gränskontrollstationer som anges i artikel 59.1 och vid utförselställen:
i) offentlig kontroll av skicket på de djur som transporteras och av transportmedlet, för att verifiera efterlevnaden av
kapitel II i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005 och i förekommande fall kapitel VI i den bilagan,
ii) offentlig kontroll för att verifiera att transportörer följer tillämpliga internationella avtal och har giltigt tillstånd för
transportörer och giltiga kompetensbevis för förare och skötare, och
iii) offentlig kontroll för att kontrollera om tama hästdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin har
transporterats långt eller ska transporteras långt.
3.
Under utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska de behöriga myndigheterna vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra eller minimera förseningar mellan lastningen av djuren och deras avfärd, samt under
transporten.
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De behöriga myndigheterna får inte hålla kvar djurtransporter såvida det inte är strikt nödvändigt för djurskyddet eller
människors eller djurs hälsa. Om djuren under transport måste hållas kvar i mer än två timmar, ska de behöriga
myndigheterna säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas så att djuren får skötsel och vid behov utfodras, vattnas, lastas ur och
förvaras.
4.
Om bristande efterlevnad konstateras vid den offentliga kontroll som avses i punkt 2 b och arrangören inte åtgärdar
detta före avfärd genom lämpliga ändringar av transportarrangemangen, ska den behöriga myndigheten förbjuda den långa
transporten.
5.
Om de behöriga myndigheterna efter offentlig kontroll enligt punkt 2 c slår fast att djuren inte är i skick att fullfölja
transporten ska myndigheterna ge order om att djuren lastas ur, vattnas, utfodras och får vila tills de är i skick att fortsätta.
6.
Anmälan om bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i punkt 1 i denna artikel för de syften som avses i
artiklarna 105 och 106 ska göras till
a) de medlemsstater som meddelade transportören tillståndet,
b) den medlemsstat som ställde ut intyget om godkännande av transportmedel, i de fall bristande efterlevnad av någon
sådan bestämmelse som kan tillämpas på transportmedel har fastställts,
c) den medlemsstat som utfärdat förarens kompetensbevis, i de fall bristande efterlevnad av någon sådan bestämmelse som
kan tillämpas på förare har fastställts.
7.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
8.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de
unionsbestämmelser som avses i artikel 1.2 f. Dessa delegerade akter ska utformas med hänsyn till de risker för djurskyddet
som är förbundna med jordbruksverksamhet och transporter, slakt och avlivning av djur och ska fastställa bestämmelser
om följande:
a) Särskilda krav för utförandet av sådan offentlig kontroll för att hantera den risk som är förbunden med olika djurarter
och transportmedel, och behovet av att förebygga praxis som strider mot bestämmelserna och begränsa djurens lidande.
b) I vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2.
c) Verifiering av att djurskyddskrav vid gränskontrollstationer och utförselställen och de minimikrav som gäller för sådana
utförselställen är uppfyllda.
d) Särskilda kriterier och villkor för aktivering av mekanismerna för administrativt stöd i artiklarna 102–108.
e) I vilka fall och på vilka villkor offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av djurskyddskraven får inbegripa
användning av särskilda djurskyddsindikatorer som baseras på mätbara prestandakriterier samt utformning av sådana
indikatorer utifrån vetenskaplig och teknisk bevisning.
9.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser dels om enhetliga praktiska arrangemang för
offentlig kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av de i artikel 1.2 f angivna unionsbestämmelserna om
djurskyddskrav, dels om åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar efter sådan offentlig kontroll angående följande:
a) Enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera den
risk som är förbunden med olika djurarter och transportmedel, och behovet av att förebygga praxis som strider mot
bestämmelserna och begränsa djurens lidande.
b) De praktiska arrangemangen för att hålla skriftlig dokumentation om offentlig kontroll som har utförts samt dess
lagringstid.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
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Artikel 22
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller växtskydd
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g ska inbegripa offentlig
kontroll av växtskadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål, samt av professionella aktörer och andra personer
som omfattas av dessa bestämmelser.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser dels om utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra
föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser som avses i artikel 1.2 g och som är tillämpliga på sådana
varor, dels om åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar efter utförandet av sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade
akter ska fastställa bestämmelser om
a) särskilda krav för utförandet av sådan offentlig kontroll av införsel till och förflyttning inom unionen av vissa växter,
växtprodukter och andra föremål som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g för att hantera erkända faror
och risker för växtskyddet som är förbundna med specifika växter, växtprodukter och andra föremål av ett visst ursprung
eller en viss härkomst, och
b) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2.
3.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de
unionsbestämmelser som avses i artikel 1.2 g och som är tillämpliga på sådana varor och om åtgärder som de behöriga
myndigheterna ska vidta efter sådan offentlig kontroll när det gäller följande:
a) Enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera
erkända, enhetliga faror och risker för växtskyddet som är förbundna med specifika växter, växtprodukter och andra
föremål av ett visst ursprung eller en viss härkomst.
b) Enhetlig frekvens för de behöriga myndigheternas offentliga kontroll av aktörer som i enlighet med artikel 84.1 i
förordning (EU) 2016/2031 bemyndigats att utfärda växtpass med beaktande av om dessa aktörer har tillämpat en sådan
riskhanteringsplan för växtskadegörare som avses i artikel 91 i den förordningen för de växter, växtprodukter och andra
föremål som de producerar.
c) Enhetlig frekvens för de behöriga myndigheternas offentliga kontroll av de aktörer som bemyndigats att applicera det
märke som avses i artikel 96.1 i förordning (EU) 2016/2031 eller för att utfärda sådana officiella attesteringar som avses
i artikel 99.2 a i den förordningen.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
4.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 23
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion och genetiskt modifierade livsmedel
och foder
1.
Offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a, b och c ska omfatta
offentlig kontroll av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion och av genetiskt modifierade
livsmedel och foder i alla relevanta produktions-, bearbetnings- och distributionsled i den jordbruksbaserade
livsmedelskedjan.
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2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144, i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkt 1 i den här
artikeln och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta efter sådan offentlig kontroll. I dessa delegerade akter
ska hänsyn tas till behovet av att säkerställa en miniminivå för offentlig kontroll för att förhindra praxis i strid med de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 b och fastställas
a) särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll för att hantera erkända, enhetliga faror och risker när det gäller
i) förekomsten i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och
foderproduktion och genetiskt modifierade livsmedel och foder som inte har godkänts i enlighet med direktiv 2001/
18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003,
ii) odling av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion och korrekt tillämpning av den
övervakningsplan som avses i artikel 13.2 e i direktiv 2001/18/EG och i artiklarna 5.5 b och 17.5 b i förordning (EG)
nr 1829/2003,
b) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2.
3.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkt 1, med hänsyn till behovet av att säkerställa en miniminivå för
offentlig kontroll för att förhindra praxis i strid med de bestämmelserna angående en enhetlig minimifrekvens för sådan
offentlig kontroll, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera erkända, enhetliga faror och risker när det
gäller
a) förekomsten i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och
foderproduktion och genetiskt modifierade livsmedel och foder som inte har godkänts i enlighet med direktiv 2001/18/
EG eller förordning (EG) nr 1829/2003,
b) odling av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion och korrekt tillämpning av den
övervakningsplan som avses i artikel 13.2 e i direktiv 2001/18/EG och i artiklarna 5.5 b och 17.5 b i förordning (EG)
nr 1829/2003.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
4.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 24
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta när det
gäller växtskyddsmedel
1.
Offentlig kontroll i syfte att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 h i denna förordning
ska inbegripa offentlig kontroll av verksamma ämnen och skyddsämnen, synergister, tillsatsämnen och hjälpämnen i
enlighet med artiklarna 2.2 och 3 i förordning (EG) nr 1107/2009.
2.
I syfte att fastställa frekvensen för de riskbaserade offentliga kontroller som avses i punkt 1 ska de behöriga
myndigheterna även ta hänsyn till följande:
a) Resultaten av relevant övervakning, inklusive övervakning av bekämpningsmedelsrester som utförts i enlighet med
artikel 32.2 i förordning (EG) nr 396/2005 och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (1).

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
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b) Information om otillåtna växtskyddsmedel, inklusive olaglig handel med växtskyddsmedel, och resultaten av relevanta
kontroller utförda av de myndigheter som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/
2012 (1).
c) Information om förgiftning med koppling till växtskyddsmedel, inklusive information tillgänglig i enlighet med
artikel 56 i förordning (EG) nr 1107/2009 och sådan information om insatser i nödsituationer där människors hälsa
hotas som tillgängliggörs genom de centrum som avses i artikel 45.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 (2).
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av den offentliga kontroll som avses i punkt 1 i den här
artikeln. Dessa delegerade akter ska fastställa bestämmelser om
a) särskilda krav för utförandet av sådan offentlig kontroll för att hantera de erkända, enhetliga faror och risker som
växtskyddsprodukter kan utgöra när det gäller tillverkning, utsläppande på marknaden, införsel till unionen, märkning,
förpackning, transport, lagring och användning av växtskyddsmedel för att säkerställa säker och hållbar användning av
växtskyddsmedel och att bekämpa olaglig handel med dessa produkter, och
b) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2.
4.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang
för utförandet av offentlig kontroll av de produkter som avses i punkt 1 angående
a) enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig kontroll, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera de
erkända, enhetliga faror och risker som växtskyddsmedel kan utgöra när det gäller tillverkning, utsläppande på
marknaden, införsel till unionen, märkning, förpackning, transport, lagring och användning av växtskyddsmedel för att
säkerställa säker och hållbar användning av växtskyddsmedel och bekämpa olaglig handel med dem,
b) insamling av information om, övervakning av och rapportering om misstänkta förgiftningar med växtskyddsmedel,
c) insamling av information om, övervakning av och rapportering om otillåtna växtskyddsmedel, inklusive olaglig handel
med växtskyddsmedel.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
5.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 25
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet
av offentlig kontroll i syfte att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i, angående
a) särskilda krav och ytterligare innehåll, utöver det som föreskrivs i artikel 110, för utarbetandet av relevanta delar av den
fleråriga nationella kontrollplan som föreskrivs i artikel 109.1, och särskilt ytterligare innehåll utöver den rapport som
föreskrivs i artikel 113,

(1)
(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT
L 201, 27.7.2012, s. 60).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
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b) särskilda ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenscentrum utöver dem som anges i artikel 98,
c) praktiska arrangemang för aktivering av mekanismerna för administrativt stöd enligt artiklarna 102–108, inklusive
utbytet av information mellan behöriga myndigheter och organ med delegerade uppgifter om fall av bristande
efterlevnad eller sannolik bristande efterlevnad,
d) de metoder som ska användas för provtagning och för laboratorieanalyser och laboratorietester, med undantag av
bestämmelser som innebär fastställande av tröskelvärden.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 26
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som de behöriga myndigheterna
utför när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade
traditionella specialiteter
1.
Genom undantag från artikel 31.3, när det gäller de bestämmelser som avses i artikel 1.2 j, får behöriga myndigheter
som har delegerat besluten om rätten att använda en produkts registrerade namn även delegera tillämpningen av följande
åtgärder:
a) Beordra att vissa av aktörens verksamheter blir föremål för systematisk eller ökad offentlig kontroll.
b) Beordra att aktören ökar egenkontrollernas frekvens.
c) Beordra att märkningen ändras för att stämma överens med produktspecifikationerna och de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 j.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j. Dessa delegerade akter ska fastställa bestämmelser om
a) krav, metoder och tekniker som avses i artiklarna 12 och 14 för offentlig kontroll som utförs för att verifiera att
produktspecifikationer och märkningskrav efterlevs,
b) särskilda metoder och tekniker som avses i artikel 14 för utförandet av offentlig kontroll som syftar dels till att säkerställa
att de varor och djur som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 j är spårbara i alla produktions-,
bearbetnings- och distributionsled, dels till att tillhandahålla garantier avseende efterlevnaden av de bestämmelserna,
c) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artikel 138.1 och 138.2.
3.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av den offentliga kontroll som görs i syfte att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 j
angående
a) särskilda praktiska arrangemang för aktivering av mekanismerna för administrativt stöd enligt artiklarna 102–108,
inklusive utbytet av information mellan behöriga myndigheter och organ med delegerade uppgifter om fall av bristande
efterlevnad eller sannolik bristande efterlevnad, och
b) särskilda rapporteringsskyldigheter för organ med delegerade uppgifter.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
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4.
Vid tillämpning av artikel 30 ska det vara tillåtet att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
enligt denna artikel till en eller flera fysiska personer.
Artikel 27
Särskilda bestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta vid
nyligen identifierade risker i samband med livsmedel och foder
1.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning genom att fastställa bestämmelser om utförandet av offentlig kontroll av vissa kategorier av livsmedel eller foder
för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a–e, och om åtgärder som de behöriga
myndigheterna ska vidta efter sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade akter ska gälla nyligen identifierade risker som
livsmedel eller foder kan utgöra för människors eller djurs hälsa och, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön, eller sådana risker som uppstår genom nya produktions- eller konsumtionsmönster för
livsmedel eller foder, och som inte kan hanteras på ett verkningsfullt sätt i avsaknad av sådana gemensamma regler. Dessa
delegerade akter ska fastställa bestämmelser om
a) enhetliga särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll för att hantera de särskilda faror och risker som är förbundna
med varje kategori av livsmedel och foder och de olika processer den genomgår, och
b) i vilka fall de behöriga myndigheterna i samband med specifika fall av bristande efterlevnad ska vidta en eller flera av de
åtgärder som avses i artiklarna 137.2 och 138.2.
2.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för
offentlig kontroll av vissa kategorier av livsmedel eller foder för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 a–e för att ta itu med nyligen identifierade risker som livsmedel eller foder kan utgöra för människors eller djurs
hälsa och, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, eller sådana risker som
uppstår genom nya produktions- eller konsumtionsmönster med avseende på livsmedel eller foder, och som inte kan
hanteras på ett verkningsfullt sätt i avsaknad av sådana gemensamma bestämmelser om enhetlig minimifrekvens för sådan
offentlig kontroll, där en miniminivå för offentlig kontroll behövs för att hantera de särskilda faror och risker som är
förbundna med varje kategori av livsmedel och foder och de olika processer den genomgår. Dessa genomförandeakter ska
antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
3.
Av vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på fall av allvarliga risker för
människors eller djurs hälsa, eller för miljön, ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet
med det förfarande som avses i artikel 145.3.

KAPITEL III

Delegering av vissa av de behöriga myndigheternas uppgifter

Artikel 28
De behöriga myndigheternas delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
1.
De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till ett eller flera organ
med delegerade uppgifter eller en eller flera fysiska personer i enlighet med villkoren i artikel 29 respektive artikel 30. Den
behöriga myndigheten ska säkerställa att de organ med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka sådana
uppgifter delegerats har de befogenheter som krävs för att kunna utföra dessa uppgifter på ett verkningsfullt sätt.
2.
När en behörig myndighet eller en medlemsstat väljer att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
och avser verifiering av efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i till ett eller flera organ med delegerade
uppgifter ska den tilldela varje sådant organ ett kodnummer och utse relevanta myndigheter som ansvarar för godkännande
och överinseende av dessa organ.
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Artikel 29
Villkor för delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till organ med delegerade uppgifter
Delegeringen av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till ett organ med delegerade uppgifter som avses i
artikel 28.1 ska ske skriftligen och uppfylla följande villkor:
a) Delegeringen innehåller en exakt beskrivning av de uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och som organet med
delegerade uppgifter får utföra och de villkor under vilka organet får utföra dem.
b) Organet med delegerade uppgifter
i) har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra de uppgifter som ingår i den offentliga
kontrollen vilka har delegerats till det,
ii) har tillräckligt stor och för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal,
iii) är opartiskt och fritt från intressekonflikter och, framför allt, befinner sig inte i en situation som direkt eller indirekt
kan påverka dess yrkesetiska opartiskhet när det utför de uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och som har
delegerats till organet,
iv) arbetar och är ackrediterat i enlighet med standarder som är relevanta för de aktuella delegerade uppgifterna,
inklusive standarden EN ISO/IEC 17020, Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan,
v) har tillräckliga befogenheter för att utföra de uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen som delegerats till
organet.
c) Det finns arrangemang som säkerställer en effektiv och verkningsfull samordning mellan de delegerande behöriga
myndigheterna och organet med delegerade uppgifter.
Artikel 30
Villkor för delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till fysiska personer
De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till en eller flera fysiska
personer om bestämmelserna i artiklarna 18–27 tillåter detta. Sådan delegering ska vara skriftlig och uppfylla följande
villkor:
a) Delegeringen ska innehålla en exakt beskrivning av de uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och som de fysiska
personerna får utföra samt de villkor under vilka fysiska personer får utföra dem.
b) De fysiska personerna ska
i) ha den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra de uppgifter som ingår i den offentliga
kontrollen och som har delegerats till dem,
ii) vara väl kvalificerade och erfarna,
iii) agera opartiskt och vara fria från intressekonflikter när de utför de uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
och som har delegerats till dem.
c) Det ska finnas arrangemang som säkerställer en effektiv och verkningsfull samordning mellan de delegerande behöriga
myndigheterna och de fysiska personerna.
Artikel 31
Villkor för delegering av vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet
1.
De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet till ett eller flera
organ med delegerade uppgifter under förutsättning att
a) de bestämmelser som avses i artikel 1.2 inte förbjuder inte sådan delegering, och
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b) villkoren i artikel 29, med undantag av villkoret i led b iv, är uppfyllda.
2.
De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet till en eller flera
fysiska personer, under förutsättning att
a) de bestämmelser som avses i artikel 1.2 tillåter sådan delegering, och
b) villkoren i artikel 30, i tillämpliga delar, är uppfyllda.
3.
De behöriga myndigheterna får inte delegera beslutet om de uppgifter som föreskrivs i artikel 138.1 b, 138.2 och
138.3 till ett organ med delegerade uppgifter eller till en fysisk person.
Artikel 32
Skyldigheter för organ med delegerade uppgifter och fysiska personer
De organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer till vilka har delegerats vissa uppgifter som ingår i den offentliga
kontrollen i enlighet med artikel 28.1, eller vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet i enlighet med
artikel 31, ska
a) meddela resultaten av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet de utfört till de delegerande behöriga
myndigheterna, regelbundet och närhelst dessa behöriga myndigheter begär det,
b) omedelbart underrätta de delegerande behöriga myndigheterna när resultaten av den offentliga kontrollen visar att
bestämmelserna inte efterlevs eller tyder på att det är sannolikt att så är fallet, såvida inte särskilda arrangemang mellan
den behöriga myndigheten och organet med delegerade uppgifter eller den berörda fysiska personen anger något annat,
och
c) ge behöriga myndigheter tillträde till deras lokaler och anläggningar samt samarbeta med och bistå dem.
Artikel 33
Skyldigheter för de delegerande behöriga myndigheterna
Behöriga myndigheter som, till organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer, har delegerat vissa uppgifter som
ingår i den offentliga kontrollen i enlighet med artikel 28.1 eller vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet
i enlighet med artikel 31, ska
a) vid behov organisera revisioner eller inspektioner av sådana organ eller personer och undvika överlappningar med
beaktande av de ackrediteringar som avses i artikel 29 b iv,
b) utan dröjsmål helt eller delvis återkalla sin delegering när
i) det finns belägg för att ett sådant organ med delegerade uppgifter eller en sådan fysisk person inte på ett korrekt sätt
utför de uppgifter som delegerats till det eller den,
ii) organet med delegerade uppgifter eller den fysiska personen inte i vederbörlig tid vidtar lämpliga åtgärder för att
åtgärda de brister som konstaterats, eller
iii) det har visats att oberoendet eller opartiskheten för organet med delegerade uppgifter eller den fysiska personen har
äventyrats.
Led b ska inte påverka den behöriga myndighetens behörighet att återkalla delegeringen av andra skäl än dem som anges
i denna förordning.

KAPITEL IV

Provtagning, analyser, tester och diagnostik

Artikel 34
Metoder för provtagning, analyser, tester och diagnostik
1.
De metoder som används för provtagning och för laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik vid
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska vara förenliga med unionens bestämmelser om fastställande av dessa
metoder eller prestandakriterier för dessa metoder.
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2.
När det inte finns några sådana unionsbestämmelser som avses i punkt 1 ska de officiella laboratorierna, i samband
med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, använda en av följande metoder, beroende på vad som är lämpligt
för deras specifika analys-, testnings- och diagnostikbehov:
a) Tillgängliga metoder som överensstämmer med relevanta internationellt erkända bestämmelser eller protokoll,
inbegripet sådana som Europeiska standardiseringskommittén (CEN) har godtagit, eller
relevanta metoder som har utvecklats eller rekommenderas av Europeiska unionens referenslaboratorier och validerats
enligt internationellt erkända vetenskapliga protokoll.
b) När det inte finns några sådana lämpliga bestämmelser eller protokoll som avses i led a: metoder som följer relevanta
bestämmelser som fastställts på nationell nivå eller, när det inte finns några sådana bestämmelser, relevanta metoder som
har utvecklats eller rekommenderas av nationella referenslaboratorier och validerats i enlighet med internationellt
erkända vetenskapliga protokoll, eller
relevanta metoder som har utvecklats och validerats med hjälp av mellanlaboratorie- eller inomlaboratorievalidering av
metoder i enlighet med internationellt erkända vetenskapliga protokoll.
3.
I den händelse det krävs omgående laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik och ingen av de
metoder som avses i punkterna 1 och 2 finns, får det relevanta nationella referenslaboratoriet eller, om det inte finns något
sådant nationellt referenslaboratorium, ett annat laboratorium som utsetts i enlighet med artikel 37.1 använda andra
metoder än de som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel till dess att en lämplig metod i enlighet med internationellt
accepterade vetenskapliga protokoll har validerats.
4.

Metoder som används för laboratorieanalyser ska om möjligt redovisas enligt relevanta kriterier i bilaga III.

5.

Proverna ska tas, hanteras och märkas så att deras rättsliga, vetenskapliga och tekniska giltighet säkerställs.

6.

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om

a) de metoder som ska användas för provtagning och för laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik,
b) prestandakriterier, analys-, test- eller diagnostikparametrar, mätosäkerhet och förfaranden för validering av dessa
metoder,
c) tolkningen av analys-, testnings- och diagnostikresultat.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 35
Ett andra expertutlåtande
1.
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att aktörer vars djur eller varor är föremål för provtagning, analys, testning
eller diagnostik i samband med offentlig kontroll har rätt till ett andra expertutlåtande på aktörens egen bekostnad.
Rätten till ett andra expertutlåtande ska berättiga aktören att begära att dokumentationen om provtagningen, analysen,
testningen och diagnostiken granskas av en annan erkänd expert med lämpliga kvalifikationer.
2.
Om det är relevant, lämpligt och tekniskt möjligt, särskilt med hänsyn till farans förekomst och fördelning i djur eller
varor, till hur lättfördärvliga proverna eller varorna är och till den mängd substrat som finns att tillgå, ska de behöriga
myndigheterna
a) när de tar provet, och om aktören begär det, säkerställa att en tillräckligt stor mängd tas för att möjliggöra ett andra
expertutlåtande och den granskning av dokumentationen som avses i punkt 3, om detta skulle visa sig nödvändigt, eller
b) om det inte är möjligt att ta en tillräckligt stor mängd såsom avses i led a, informera aktören om detta.
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Denna punkt ska inte tillämpas när förekomsten av karantänskadegörare i växter, växtprodukter eller andra föremål bedöms
i syfte att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g.
3.
När det uppstår en tvist mellan de behöriga myndigheterna och aktörerna på grund av det andra expertutlåtande som
avses i punkt 1 får medlemsstaterna besluta att låta aktörerna, på egen bekostnad, begära en granskning av
dokumentationen av den ursprungliga analysen, testet eller diagnostiken, och när så är lämpligt, nya analyser, tester eller
diagnostik av ett annat officiellt laboratorium.
4.
En begäran från aktören om ett andra expertutlåtande enligt punkt 1 i denna artikel påverkar inte behöriga
myndigheters skyldighet att skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja eller begränsa riskerna för människors och djurs
hälsa, växtskydd, djurskydd och, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön i
enlighet med denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
Artikel 36
Provtagning av djur och varor som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation
1.
När det gäller djur och varor som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation får prover som de behöriga
myndigheterna beställt av aktörer utan att identifiera sig användas för offentlig kontroll.
2.
När de behöriga myndigheterna har fått tillgång till proverna ska de vidta alla åtgärder för att säkerställa att de aktörer
från vilka dessa prover beställts i enlighet med punkt 1
a) underrättas om att proverna har tagits i samband med offentlig kontroll och, i förekommande fall, analyseras eller testas
för denna offentliga kontroll, och
b) har möjlighet att utöva rätten till ett andra expertutlåtande enligt artikel 35.1 när de prover som avses i den punkten
analyseras eller testas.
3.
Punkterna 1 och 2 ska tillämpas på organ med delegerade uppgifter och fysiska personer till vilka vissa uppgifter som
ingår i den offentliga kontrollen har delegerats.
Artikel 37
Utseende av officiella laboratorier
1.
De behöriga myndigheterna ska utse officiella laboratorier som ska utföra laboratorieanalyser, laboratorietester och
laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i den medlemsstat på vars
territorium dessa behöriga myndigheter verkar eller i en annan medlemsstat eller ett tredjeland som är avtalsslutande part i
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
2.
Behöriga myndigheter får som officiellt laboratorium utse ett laboratorium i en annan medlemsstat eller ett tredjeland
som är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under förutsättning att
a) det har införts lämpliga arrangemang genom vilka de behöriga myndigheterna kan utföra de revisioner och inspektioner
som avses i artikel 39.1 eller delegera utförandet av sådana revisioner och inspektioner till de behöriga myndigheterna i
den medlemsstat eller det tredjeland som är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
där laboratoriet är beläget, och
b) laboratoriet redan har utsetts till officiellt laboratorium av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars
territorium det är beläget.
3.

Utseendet av ett officiellt laboratorium ska ske skriftligen och innehålla en utförlig beskrivning av

a) de uppgifter som laboratoriet utför som officiellt laboratorium,
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b) villkoren för hur det utför de uppgifter som avses i led a, och
c) de arrangemang som krävs för att säkerställa effektiv och verkningsfull samordning och effektivt och verkningsfullt
samarbete mellan laboratoriet och de behöriga myndigheterna.
4.

De behöriga myndigheterna får som officiellt laboratorium endast utse ett laboratorium som

a) har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra analyser, tester eller diagnostik på prover,
b) har tillräckligt stor och för ändamålet väl kvalificerad, utbildad och erfaren personal,
c) säkerställer att de uppgifter som det tilldelats enligt punkt 1 utförs opartiskt och som med avseende på utövandet av dess
uppgifter i egenskap av officiellt laboratorium är fritt från intressekonflikter,
d) i vederbörlig tid kan leverera resultaten av den analys, testning eller diagnostik som utförs på de prover som tas vid
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, och
e) arbetar i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 samt är ackrediterat i enlighet med den standarden av ett nationellt
ackrediteringsorgan som utövar sin verksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.
5.

Den ackreditering av det officiella laboratorium som avses i punkt 4 e

a) ska omfatta de metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik som ska användas av
laboratoriet för analyser, tester eller diagnostik när det fungerar som ett officiellt laboratorium,
b) kan omfatta en eller flera metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik eller grupper av
metoder,
c) kan fastställas på ett flexibelt sätt så att ackrediteringen även kan omfatta ändrade versioner av de metoder som det
officiella laboratoriet använde när ackrediteringen beviljades eller nya metoder utöver dessa metoder, varvid laboratoriets
egna valideringar räcker och det inte behövs någon särskild bedömning av det nationella ackrediteringsorganet innan
dessa ändrade eller nya metoder används.
6.
När inget officiellt laboratorium som utsetts i unionen eller i ett tredjeland som är avtalsslutande part i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med punkt 1 har den sakkunskap, utrustning, infrastruktur och
personal som krävs för att utföra nya eller särskilt ovanliga laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik,
får de behöriga myndigheterna anlita ett laboratorium eller ett diagnostiskt centrum som inte uppfyller ett eller flera av
kraven i punkterna 3 och 4 för att utföra analyserna, testerna och diagnostiken.
Artikel 38
Officiella laboratoriers skyldigheter
1.
Om resultaten av en analys, ett test eller diagnostik som utförts på prover som tagits i samband med offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet visar på en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, eller tyder på sannolikhet för bristande efterlevnad ska
officiella laboratorier omedelbart informera de behöriga myndigheter som utsåg dem för analysen, testet eller diagnostiken,
och när så är lämpligt, organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer till vilka uppgifter har delegerats. I särskilda
arrangemang mellan de behöriga myndigheter, organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer till vilka uppgifter har
delegerats och de officiella laboratorierna får det emellertid anges att denna information inte behöver tillhandahållas
omedelbart.
2.
På begäran av Europeiska unionens referenslaboratorium eller det nationella referenslaboratoriet ska officiella
laboratorier delta i jämförande undersökningar eller prestationsprov mellan laboratorier som organiseras för analyser, tester
eller diagnostik som de utför som officiella laboratorier.
3.
Officiella laboratorier ska, på de behöriga myndigheternas begäran, tillhandahålla allmänheten namnen på de metoder
som används för analyser, tester eller diagnostik som utförs i samband med offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet.
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4.
Officiella laboratorier ska, på begäran av de behöriga myndigheterna, tillsammans med resultaten ange vilken metod
som använts för varje analys, test eller diagnostik som utförts i samband med offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet.
Artikel 39
Revision av officiella laboratorier
1.
De behöriga myndigheterna ska organisera revisioner av de officiella laboratorier som de har utsett i enlighet med
artikel 37.1 regelbundet och närhelst de anser att en revision är nödvändig, såvida de inte anser att sådana revisioner är
överflödiga med hänsyn till den ackrediteringsbedömning som avses i artikel 37.4 e.
2.
De behöriga myndigheterna ska omedelbart återkalla beslutet om utseende av ett officiellt laboratorium, antingen helt
eller för vissa uppgifter, om laboratoriet inte i vederbörlig tid vidtar lämpliga korrigerande åtgärder när något av följande
framkommer vid en av de revisioner som avses i punkt 1:
a) Det uppfyller inte längre villkoren i artikel 37.4 och 37.5.
b) Det uppfyller inte skyldigheterna i artikel 38.
c) Det underpresterar vid de jämförande undersökningar mellan laboratorier som avses i artikel 38.2.
Artikel 40
Undantag från villkoret om obligatorisk ackreditering för vissa officiella laboratorier
1.
Genom undantag från artikel 37.4 e får de behöriga myndigheterna utse följande som officiella laboratorier oavsett
om de uppfyller de villkor som anges i det ledet eller inte:
a) Laboratorier
i) vars enda verksamhet består av detektion av trikiner i kött,
ii) som endast använder de metoder för detektion av trikiner som avses i artikel 6 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/1375 (1),
iii) som utför trikindetektioner under överinseende av de behöriga myndigheterna eller av ett officiellt laboratorium som
utsetts i enlighet med artikel 37.1 och som ackrediterats i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 för
användning av de metoder som avses i led ii i detta led, och
iv) som regelbundet deltar i och presterar tillfredsställande vid de jämförande undersökningar eller prestationsprov
mellan laboratorier som organiseras av de nationella referenslaboratorierna för de metoder de använder för detektion
av trikiner.
b) Laboratorier som enbart utför analyser, tester eller diagnostik i samband med annan offentlig verksamhet, under
förutsättning att de
i) endast använder de metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik som avses i
artikel 34.1 och artikel 34.2 a eller b,
ii) utför analyserna, testerna eller diagnostiken under överinseende av de behöriga myndigheterna eller av de nationella
referenslaboratorierna med avseende på de metoder de använder,
iii) regelbundet deltar i och presterar tillfredsställande vid de jämförande undersökningar eller prestationsprov mellan
laboratorier som organiseras av de nationella referenslaboratorierna med avseende på de metoder de använder, och
iv) har ett kvalitetssäkringssystem för att säkerställa goda och tillförlitliga resultat från de metoder för laboratorieanalys,
laboratorietestning eller laboratoriediagnostik som används.

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 212, 11.8.2015, s. 7).
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2.
När de metoder som används av de laboratorier som avses i punkt 1 b i denna artikel kräver att resultatet av
laboratorieanalysen, laboratorietestningen eller laboratoriediagnostiken bekräftas, ska den bekräftande analysen, testningen
eller diagnostiken utföras av ett officiellt laboratorium som uppfyller kraven i artikel 37.4 e.
3.
De officiella laboratorier som utsetts i enlighet med punkt 1 ska vara belägna i den medlemsstat på vars territorium de
behöriga myndigheter som har utsett dem är belägna.
Artikel 41
Befogenhet att medge undantag från villkoret om obligatorisk ackreditering av alla de metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik som används av officiella laboratorier
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med avseende
på i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse laboratorier som inte uppfyller villkoren i artikel 37.4 e för
alla de metoder som de använder vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till officiella laboratorier i enlighet
med artikel 37.1, under förutsättning att sådana laboratorier
a) arbetar och ackrediteras i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 för en eller flera metoder som liknar och är
representativa för de andra metoder som de använder, och
b) regelbundet och i betydande utsträckning använder de metoder för vilka de har erhållit den ackreditering som avses i
led a i denna artikel, förutom när det gäller det område som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g, där
det inte finns någon sådan validerad metod för detektion av de särskilda växtskadegörarna som avses i artikel 34.1 och
34.2.
Artikel 42
Tidsbegränsade undantag från villkoren om obligatorisk ackreditering av officiella laboratorier
1.
Genom undantag från artikel 37.5 a får de behöriga myndigheterna för en begränsad tid utse ett befintligt officiellt
laboratorium till officiellt laboratorium i enlighet med artikel 37.1 för användning av en metod för laboratorieanalys,
laboratorietestning eller laboratoriediagnostik för vilken det inte har erhållit den ackreditering som avses i artikel 37.4 e
a) när det enligt nya unionsbestämmelser krävs att den metoden används,
b) när ändringar av en metod som används innebär att det krävs en ny ackreditering eller en utvidgning av den
ackreditering som det officiella laboratoriet har erhållit, eller
c) i de fall där behovet av att använda metoden grundas på en nödsituation eller en ny risk för människors eller djurs hälsa,
växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
2.

För det tidsbegränsade utseende som avses i punkt 1 ska följande villkor gälla:

a) Det officiella laboratoriet är redan ackrediterat i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 för användning av en
metod som liknar den som inte omfattas av ackrediteringen.
b) Det officiella laboratoriet har ett kvalitetssäkringssystem som ska säkerställa att den metod som används men som inte
omfattas av den befintliga ackrediteringen ger goda och tillförlitliga resultat.
c) Analyserna, testerna eller diagnostiken utförs under överinseende av de behöriga myndigheterna eller det nationella
referenslaboratoriet för denna metod.
3.
Det tidsbegränsade utseende som avses i punkt 1 får inte överskrida en period på ett år. Det kan förlängas en gång
med ytterligare en period på ett år.
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4.
De officiella laboratorier som utsetts i enlighet med punkt 1 ska vara belägna i de medlemsstater på vars territorium
de behöriga myndigheter som har utsett dem är belägna.

KAPITEL V

Offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen

Artikel 43
Offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen
Den offentliga kontrollen av djur och varor som förs in i unionen ska organiseras utifrån riskerna. För de djur och varor
som avses i artiklarna 47 och 48 ska sådan offentlig kontroll utföras i enlighet med artiklarna 47–64.

Av s n i t t I
Djur och varor som inte är föremål för offentlig kontroll vid g ränskontrollst ationer
enligt avsnitt II

Artikel 44
Offentlig kontroll av andra djur och varor än de som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
enligt avsnitt II
1.
För att säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs ska de behöriga myndigheterna regelbundet
och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen och som inte
omfattas av artiklarna 47 och 48.
2.
När det gäller de djur och varor som avses i punkt 1 ska en lämplig frekvens för den offentliga kontrollen fastställas
med beaktande av följande:
a) De risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön, som är förbundna med olika typer av djur och varor.
b) Uppgifter som indikerar sannolikheten för att konsumenterna skulle kunna bli vilseledda i fråga om produkternas art,
identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller härkomstplats, framställnings- eller
produktionsmetod.
c) I vilken mån kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och som är tillämpliga på de berörda djuren eller varorna
hittills har efterlevts av
i) ursprungstredjelandet och ursprungsanläggningen eller produktionsplatsen beroende på vad som är lämpligt,
ii) exportören,
iii) den aktör som ansvarar för sändningen.
d) Den kontroll av de berörda djuren och varorna som redan har utförts.
e) De garantier som den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet har lämnat för att djuren och varorna uppfyller de
krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga med
dessa.
3.
Den offentliga kontroll som föreskrivs i punkt 1 ska utföras på en lämplig plats inom unionens tullområde, till
exempel
a) stället för införsel till unionen,
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b) en gränskontrollstation,
c) platsen för övergång till fri omsättning i unionen,
d) den för sändningen ansvariga aktörens lager och lokaler,
e) destinationsorten.
4.
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationer och andra ställen för införsel till unionen ska utan hinder av
punkterna 1 och 3 och närhelst de har anledning att tro att införseln av dessa till unionen kan utgöra en risk för människors
eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för
miljön, utföra offentlig kontroll av
a) transportmedel, även när de är tomma, och
b) förpackning, inklusive lastpallar.
5.
De behöriga myndigheterna får även utföra offentlig kontroll av varor som hänförts till ett av de tullförfaranden som
avses i artikel 5.16 a, b och c i förordning (EU) nr 952/2013 och är i tillfällig lagring enligt definitionen i artikel 5.17 i den
förordningen.
Artikel 45
Typer av offentlig kontroll av djur och varor som inte är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
enligt avsnitt II
1.

När offentlig kontroll utförs i enlighet med artikel 44.1 ska den

a) alltid omfatta en dokumentkontroll,
b) omfatta identitetskontroller och fysiska kontroller beroende på risken för människors eller djurs hälsa, växtskydd,
djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
2.
De behöriga myndigheterna ska utföra de fysiska kontroller som avses i punkt 1 b under lämpliga betingelser så att
undersökningarna kan bedrivas på ett korrekt sätt.
3.
Om de dokument- eller identitetskontroller eller fysiska kontroller som avses i punkt 1 i denna artikel visar att djuren
och varorna inte är i överensstämmelse med de bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska artiklarna 66.1, 66.3, 66.5, 67,
68, 69, 71.1, 71.2, 72.1, 72.2, 137 och 138 tillämpas.
4.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna får kräva att aktörerna ska anmäla
ankomsten av vissa varor som förs in i unionen.
Artikel 46
Provtagning på djur och varor som inte är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer enligt avsnitt II
1.
Vid provtagning på djur och varor ska de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av
artiklarna 34–42,
a) underrätta de berörda aktörerna och, om så är lämpligt, tullmyndigheterna, och
b) besluta huruvida djuren eller varorna behöver hållas kvar i avvaktan på resultaten av den analys, testning eller diagnostik
som utförts, eller om de kan släppas förutsatt att det säkerställs att djuren eller varorna kan spåras.
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Kommissionen ska genom genomförandeakter

a) fastställa de förfaranden som krävs för att säkerställa att de djur eller varor som avses i punkt 1 b kan spåras, och
b) ange vilka dokument som måste åtfölja de djur eller varor som avses i punkt 1 när de behöriga myndigheterna har tagit
prover.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

Av s n i t t I I
Offentlig kontroll av djur och varor vid g ränskontrollst ationer

Artikel 47
Djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
1.
För att säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs ska de behöriga myndigheterna, vid
gränskontrollstationen för första ankomst till unionen, utföra offentlig kontroll av varje sändning av följande kategorier av
djur och varor som förs in i unionen:
a) Djur.
b) Produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial och animaliska biprodukter.
c) Sådana växter, växtprodukter och andra föremål som avses i de förteckningar som upprättats enligt artiklarna 72.1 och
74.1 i förordning (EU) 2016/2031.
d) Varor från vissa tredjeländer för vilka kommissionen genom de genomförandeakter som avses i punkt 2 b i denna artikel
har beslutat om en åtgärd som kräver en tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införseln till unionen på grund av en
känd eller ny risk eller eftersom det finns belägg för att det kanske förekommer omfattande och allvarlig bristande
efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
e) Djur och varor som är föremål för en nödåtgärd som föreskrivs i sådana rättsakter som antagits i enlighet med artikel 53
i förordning (EG) nr 178/2002, artikel 249 i förordning (EU) 2016/429 eller artiklarna 28.1, 30.1, 40.3, 41.3, 49.1,
53.3 och 54.3 i förordning (EU) 2016/2031 och genom vilka det krävs att sändningar av dessa djur eller varor, som
identifierats genom sina nummer i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallade KN-nummer), ska bli föremål för
offentlig kontroll vid införseln till unionen.
f) Djur och varor för vilkas införsel till unionen det har fastställts villkor eller åtgärder genom rättsakter som antagits i
enlighet med artikel 126 respektive 128, eller i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och i vilka det
krävs att det vid införseln av djuren eller varorna till unionen säkerställs att dessa villkor eller åtgärder uppfylls respektive
vidtas.
2.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa

a) förteckningar över alla djur och varor som avses i punkt 1 a och b med angivande av deras KN-nummer, och
b) förteckningen över de varor som tillhör den kategori som avses i punkt 1 d med angivande av deras KN-nummer och vid
behov uppdatera den med hänsyn till de risker som avses i den punkten.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
vad gäller ändringar av de kategorier av sändningar som avses i punkt 1 i den här artikeln för att inkludera sammansatta
produkter, hö och halm samt andra produkter, dock endast produkter som innebär en nyligen identifierad eller avsevärt
förhöjd risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön.
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4.
Om inte annat anges i de rättsakter om fastställande av de åtgärder eller villkor som avses i punkt 1 d, e och f ska
denna artikel också tillämpas på icke-kommersiella sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i punkt 1 a, b
och c.
5.
De aktörer som är ansvariga för sändningen ska säkerställa att de djur och varor som ingår i de kategorier som avses i
punkt 1 görs tillgängliga för offentlig kontroll vid den gränskontrollstation som avses i den punkten.
Artikel 48
Djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med avseende
på bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor följande kategorier av djur och varor är undantagna från artikel 47, och
om ett sådant undantag är berättigat:
a) Varor som sänds som varuprover eller som visningsobjekt avsedda för utställningar och som inte är avsedda att släppas
ut på marknaden.
b) Djur och varor som är avsedda att användas för vetenskapliga ändamål.
c) Varor ombord på transportmedel i internationell trafik som inte lossas och som är avsedda att konsumeras av besättning
och passagerare.
d) Varor som ingår i passagerares personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion eller användning.
e) Små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden.
f) Sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 4.11 i förordning (EU) 2016/429.
g) Varor som genomgått särskild behandling och som inte överstiger de mängder som ska fastställas i dessa delegerade
akter.
h) Kategorier av djur eller varor som utgör en låg risk eller som inte utgör någon särskild risk och för vilka det därför inte
krävs några kontroller vid gränskontrollstationer.
Artikel 49
Offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
1.
För att verifiera efterlevnaden av de tillämpliga kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska de behöriga
myndigheterna utföra offentlig kontroll av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 vid
sändningens ankomst till gränskontrollstationen. Denna offentliga kontroll ska omfatta dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll.
2.

Fysiska kontroller ska,

a) om dessa kontroller avser djur, med undantag för vattenlevande djur eller kött och ätbara slaktbiprodukter, utföras av en
officiell veterinär, som får bistås av personal som utbildats i enlighet med de krav som fastställts enligt punkt 5 när det
gäller veterinära frågor och som är utsedd av behörig myndighet för detta syfte.
b) om dessa kontroller avser vattenlevande djur, andra produkter av animaliskt ursprung än de som avses i led a i denna
punkt, avelsmaterial eller animaliska biprodukter, utföras av en officiell veterinär eller av personal som utbildats i
enlighet med de krav som fastställts enligt punkt 5 och som är utsedd av behörig myndighet för detta syfte.
c) om dessa kontroller avser växter, växtprodukter och andra föremål, utföras av en officiell växtskyddsinspektör.
3.
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna ska systematiskt utföra offentlig kontroll av sändningar av
djur som transporteras och av transportmedel för att verifiera att djurskyddskraven i de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 efterlevs. De behöriga myndigheterna ska införa arrangemang i syfte att prioritera offentlig kontroll av djur som
transporteras och minska dröjsmålen vid sådana kontroller.
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4.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om praktiska arrangemang för
uppvisande av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1, vilka transportenheter eller
underenheter som en enskild sändning kan bestå av och det maximala antalet sådana transportenheter eller underenheter i
varje sändning, med hänsyn till behovet av att säkerställa snabb och effektiv hantering av sändningarna och den offentliga
kontroll som de behöriga myndigheterna ska utföra, samt vid behov internationella standarder. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

5.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på bestämmelser om de särskilda utbildningskraven för den personal som avses i punkt 2 i den här artikeln i fråga
om utförandet av fysiska kontroller vid gränskontrollstationerna.

Artikel 50
Intyg och dokument som ska åtfölja sändningar och delade sändningar

1.
Originalet av de officiella intyg eller dokument, eller elektroniska motsvarigheter, som enligt de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 ska åtfölja sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 ska uppvisas för och
sparas av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen såvida inte annat framgår av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2.

2.
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen ska till den aktör som ansvarar för sändningen lämna en
bestyrkt papperskopia eller elektronisk kopia av de officiella intyg eller dokument som avses i punkt 1; för delsändningar
ska bestyrkta papperskopior eller elektroniska kopior av sådana intyg eller dokument lämnas ut för varje del.

3.
Sändningar får inte delas upp förrän offentlig kontroll har utförts och alla delar av det gemensamma hälsodokument
för införsel (CHED) som avses i artikel 56 har fyllts i, i enlighet med artiklarna 56.5 och 57.

4.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning
med avseende på bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i
artikel 47.1 måste åtföljas av hälsodokumentet CHED till destinationsorten.

Artikel 51
Särskilda bestämmelser för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

1.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på bestämmelser om

a) i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna viden gränskontrollstation får ge sändningar av de kategorier
av djur och varor som avses i artikel 47.1 tillstånd för vidaretransport till slutdestinationen i väntan på resultaten av de
fysiska kontrollerna, om sådana krävs,

b) vilka tidsfrister och arrangemang som gäller för utförandet av dokumentkontroller och, vid behov, identitetskontroller
och fysiska kontroller av kategorier av djur och varor som är föremål för den offentliga kontroll som föreskrivs i
artikel 47.1 och som förs in i unionen sjö- eller luftvägen från ett tredjeland, när dessa djur eller varor flyttas från ett
fartyg eller luftfartyg och under tullövervakning transporteras till ett annat fartyg eller luftfartyg inom samma hamn eller
flygplats som förberedelse inför den fortsatta resan (nedan kallade omlastade sändningar),

c) i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar och av djur som
anländer luft- eller sjövägen och som stannar kvar på samma transportmedel för den fortsatta resan får ske vid en annan
gränskontrollstation än gränskontrollstationen för första ankomst till unionen,

L 95/54

SV

Europeiska unionens officiella tidning

7.4.2017

d) i vilka fall och på vilka villkor transitering av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 får
tillåtas och vissa offentliga kontroller av sådana sändningar ska utföras vid gränskontrollstationer, inklusive i vilka fall
och på vilka villkor varor ska lagras i särskilt godkända tullager eller i frizoner,
e) i vilka fall och på vilka villkor undantag från bestämmelserna om identitetskontroller och fysiska kontroller ska tillämpas
när det gäller omlastade sändningar och transitering av sändningar av sådana varor som avses i artikel 47.1 c.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning
med avseende på bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor undantag från bestämmelserna om dokumentkontroller
ska tillämpas när det gäller omlastade sändningar och transitering av sändningar av sådana varor som avses i artikel 47.1 c.
Artikel 52
Närmare bestämmelser om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller
För att säkerställa ett enhetligt genomförande av artiklarna 49, 50 och 51 ska kommissionen genom genomförandeakter
fastställa närmare bestämmelser för vilka åtgärder som ska vidtas under och efter de dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som avses i de artiklarna för att säkerställa att den offentliga kontrollen utförs effektivt. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 53
Offentlig kontroll som inte utförs vid gränskontrollstationer
1.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor
a) identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 får
utföras av behöriga myndigheter vid andra kontrollställen än gränskontrollstationer, under förutsättning att dessa
kontrollställen uppfyller kraven i artikel 64.3 och i de genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 64.4,
b) fysiska kontroller av sändningar som har varit föremål för dokument- och identitetskontroller vid en gränskontrollstation för första ankomst till unionen får utföras på en annan gränskontrollstation i en annan medlemsstat,
c) identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar som har varit föremål för dokumentkontroller vid en
gränskontrollstation för första ankomst till unionen får utföras på en annan gränskontrollstation i en annan
medlemsstat,
d) särskilda kontrolluppgifter får utföras av tullmyndigheter eller andra offentliga myndigheter, om dessa myndigheter inte
redan är ansvariga för dessa uppgifter, med avseende på
i) sändningar som avses i artikel 65.2,
ii) passagerares personliga bagage,
iii) varor som beställts genom distansförsäljningsavtal, inbegripet via telefon eller internet,
iv) sällskapsdjur som uppfyller kraven i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (1).
e) dokumentkontroller avseende sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c får
utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationen.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan
kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1).
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2.
Artiklarna 56.3 b, 57.2 a, 59.1, 60.1 a och d, samt artiklarna 62 och 63, ska också tillämpas på de kontrollställen
som avses i punkt 1 a i den här artikeln.
Artikel 54
Dokumentkontrollernas, identitetskontrollernas och de fysiska kontrollernas frekvens
1.
Samtliga sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 ska vara föremål för
dokumentkontroll.
2.
Identitetskontroller och fysiska kontroller ska utföras på sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i
artikel 47.1 med en frekvens som beror på den risk som varje djur, vara eller kategori av djur eller varor utgör för
människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön.
3.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för att säkerställa enhetlig tillämpning av den
lämpliga frekvens som avses i punkt 2. Dessa bestämmelser ska säkerställa att dessa frekvenser är högre än noll och ska
fastställa
a) kriterierna och förfarandena för att fastställa och ändra frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av
sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c och anpassa dem till den risknivå som är
förbunden med dessa kategorier, med beaktande av
i) information som kommissionen samlat in i enlighet med artikel 125.1,
ii) resultatet av kontroller som kommissionens experter utfört i enlighet med artikel 120.1,
iii) i vilken omfattning aktörerna hittills har efterlevt de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
iv) data och information som samlats in via det informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som avses i
artikel 131,
v) tillgängliga vetenskapliga bedömningar, och
vi) annan eventuell information om de risker som är förbundna med dessa kategorier av djur och varor,
b) de villkor på vilka medlemsstaterna får öka den frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller som fastställts i
enlighet med led a för att ta hänsyn till lokala riskfaktorer,
c) förfarandena för att säkerställa att de frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller som fastställts i enlighet
med led a tillämpas i rätt tid och på ett enhetligt sätt.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
4.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om

a) frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller för de kategorier av varor som avses i artikel 47.1 d, och
b) frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller för de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 e
och f om detta inte redan föreskrivs i de rättsakter som det hänvisas till i de leden.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 55
Beslut om sändningar
1.
De behöriga myndigheterna ska efter att ha utfört offentlig kontroll, inklusive dokumentkontroll samt, vid behov,
identitetskontroll och fysisk kontroll, fatta beslut om varje sändning av de kategorier av djur och varor som avses i
artikel 47.1 med angivande av om sändningen är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och, i
förekommande fall, det tillämpliga tullförfarandet.
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Beslut om sändningar ska fattas av

a) en officiell veterinär när det gäller djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial eller animaliska biprodukter,
eller
b) en officiell växtskyddsinspektör när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål.
3.
Genom undantag från punkt 2 a får behöriga myndigheter fastslå att beslutet om sändningar av fiskeriprodukter,
levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor avsedda att användas som
livsmedel ska fattas av personal som fått lämplig utbildning och som är särskilt utsedd av behöriga myndigheter för detta
syfte.
Artikel 56
Aktörernas och de behöriga myndigheternas användning av det gemensamma hälsodokumentet för införsel
(CHED)
1.
För varje sändning av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 ska den aktör som ansvarar för
sändningen fylla i den relevanta delen i hälsodokumentet CHED och ange de uppgifter som krävs för omedelbar och
fullständig identifiering av sändningen och dess destination.
2.
Hänvisningar i denna förordning till hälsodokumentet CHED inbegriper en hänvisning till dess elektroniska
motsvarighet.
3.

Hälsodokumentet CHED ska användas av

a) de aktörer som ansvarar för sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 för att till de behöriga
myndigheterna vid gränskontrollstationen förhandsanmäla dessa sändningars ankomst, och
b) de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för att
i) registrera resultatet av den offentliga kontroll som utförts och eventuella beslut som fattats på grundval av detta,
inbegripet beslut om att avvisa sändningar,
ii) via Imsoc vidarebefordra uppgifterna i led i.
4.
De aktörer som är ansvariga för sändningen ska göra en förhandsanmälan enligt punkt 3 a genom att fylla i och skicka
den relevanta delen av hälsodokumentet CHED i Imsoc för vidarebefordran till de behöriga myndigheterna vid
gränskontrollstationen före sändningens fysiska ankomst till unionen.
5.

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen ska slutföra ifyllandet av hälsodokumentet CHED så snart

a) all offentlig kontroll som krävs enligt artikel 49.1 har utförts,
b) resultaten av fysiska kontroller, om sådana krävs, är tillgängliga, och
c) ett beslut om sändningen har fattats i enlighet med artikel 55 och registrerats i hälsodokumentet CHED.
Artikel 57
Tullmyndigheternas användning av hälsodokumentet CHED
1.
Hänförande av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 till ett tullförfarande, eller
hantering av dem inom ramen för ett sådant förfarande, inbegripet införsel eller hantering i tullager eller frizoner ska ske
endast under förutsättning att den aktör som är ansvarig för sändningen visar upp hälsodokumentet CHED för
tullmyndigheterna, utan att det påverkar de undantag som avses i artikel 48 och de bestämmelser som avses i artiklarna 53
och 54. I detta skede ska hälsodokumentet vara vederbörligen ifyllt i Imsoc av de behöriga myndigheterna vid
gränskontrollstationen.
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Tullmyndigheterna

a) får inte tillåta att sändningen hänförs till ett annat tullförfarande än det som de behöriga myndigheterna vid
gränskontrollstationen har angett, och
b) får endast tillåta att en sändning övergår till fri omsättning efter uppvisande av ett vederbörligen ifyllt hälsodokument
CHED som bekräftar att sändningen är förenlig med de tillämpliga bestämmelser som avses i artikel 1.2, utan att det
påverkar tillämpningen av de undantag som avses i artikel 48 och de bestämmelser som avses i artiklarna 53 och 54.
3.
Om en tulldeklaration avges för en sändning av de kategorier av djur eller varor som avses i artikel 47.1 utan att
hälsodokumentet CHED visas upp, ska tullmyndigheterna kvarhålla sändningen och omedelbart underrätta de behöriga
myndigheterna vid gränskontrollstationen. De behöriga myndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder enligt artikel 66.6.
Artikel 58
Format, tidsfrister och särskilda bestämmelser för användning av hälsodokumentet CHED
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om
a) utformningen av hälsodokumentet CHED och instruktioner för dess uppvisande och användning, med beaktande av
relevanta internationella standarder, och
b) minimitidsfrister för de ansvariga aktörernas förhandsanmälan av sändningar enligt artikel 56.3 a för att de behöriga
myndigheterna vid gränskontrollstationen ska kunna utföra offentlig kontroll i vederbörlig tid och på ett verkningsfullt
sätt.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 59
Utseende av gränskontrollstationer
1.
Medlemsstaterna ska utse gränskontrollstationer för utförande av offentlig kontroll av en eller flera av de kategorier av
djur och varor som avses i artikel 47.1.
2.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen innan de utser en gränskontrollstation. Denna underrättelse ska
innehålla all den information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna kontrollera att den föreslagna
gränskontrollstationen uppfyller minimikraven i artikel 64.
3.
Inom tre månader från mottagandet av den underrättelse som avses i punkt 2 ska kommissionen underrätta
medlemsstaten om
a) huruvida förutsättningen för att den föreslagna gränskontrollstationen ska kunna utses är att kommissionens experter
utfört en kontroll i enlighet med artikel 116 i syfte att verifiera efterlevnaden av minimikraven i artikel 64, och
b) datum för en sådan kontroll, som inte ska vara senare än sex månader efter underrättelsen.
4.
Om kommissionen i enlighet med punkt 3 har informerat en medlemsstat om att det inte krävs någon kontroll får
medlemsstaten gå vidare med utseendet av gränskontrollstationen.
5.
Medlemsstaten ska skjuta upp utseendet av gränskontrollstationen till dess att kommissionen har meddelat att
resultatet av kontrollen visar att kraven uppfylls. Kommissionen ska meddela resultaten av den kontroll som avses i punkt 3
a senast inom tre månader från datumet för den kontrollen.
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Artikel 60
Förteckningar över gränskontrollstationer
1.
Varje medlemsstat ska på internet tillhandahålla aktuella förteckningar över gränskontrollstationer på sitt territorium
och för varje gränskontrollstation ange
a) kontaktuppgifter,
b) öppettider,
c) dess exakta läge och huruvida införselstället är en hamn, flygplats, järnväg eller väg, och
d) vilka av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 som gränskontrollstationen enligt beslutet om utseende
ska kontrollera.
2.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om det format, de kategorier, de förkortningar
för gränskontrollstationer och annan information som medlemsstaterna ska använda i förteckningarna över gränskontrollstationer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 61
Återkallelse av godkännanden av, och förnyat utseende av, befintliga gränskontrollenheter
1.
Beslut om godkännande av gränskontrollstationer i enlighet med artikel 6 i direktiv 97/78/EG och artikel 6 i direktiv
91/496/EEG, beslut om utseende av införselställen i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 669/2009 och av
införselorter i enlighet med artikel 13c.4 i direktiv 2000/29/EG och beslut om utseende av första införselställen i enlighet
med artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 (1) ska återkallas.
2.
Medlemsstaterna får på nytt utse de gränskontrollstationer, utsedda införselställen, införselorter och första
införselställen som avses i punkt 1 i denna artikel till gränskontrollstationer i enlighet med artikel 59.1, under
förutsättning att minimikraven i artikel 64 är uppfyllda.
3.

Artikel 59.2, 59.3 och 59.5 ska inte tillämpas på beslut om förnyat utseende enligt punkt 2 i den här artikeln.
Artikel 62
Återkallelse av beslutet om utseende av gränskontrollstationer

1.

Om gränskontrollstationer inte längre uppfyller kraven i artikel 64 ska medlemsstaterna

a) återkalla beslutet om utseendet enligt artikel 59.1 för alla eller för vissa av de kategorier av djur och varor som utseendet
omfattar, och
b) avföra de gränskontrollstationerna från de förteckningar som avses i artikel 60.1 för de kategorier av djur och varor för
vilka beslutet om utseende återkallas.
2.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om att beslutet om utseende av en
gränskontrollstation återkallats i enlighet med punkt 1 och om skälen till återkallelsen.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på i vilka fall och genom vilka förfaranden som gränskontrollstationer för vilka beslutet om
utseende endast delvis har återkallats i enlighet med punkt 1 a i den här artikeln får utses på nytt genom undantag från
artikel 59.

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden
för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och
den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina (EUT L 77, 23.3.2011, s. 25).
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4.
Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas behörighet att återkalla beslut om utseende av gränskontrollstationer
av andra skäl än de som avses i denna förordning.
Artikel 63
Tillfällig återkallelse av beslutet om utseende av gränskontrollstationer
1.
Medlemsstaterna ska tillfälligt återkalla beslutet om utseende av en gränskontrollstation och beordra att verksamheten
stoppas, för alla eller för vissa av de kategorier av djur och varor som utseendet omfattar, i de fall där sådan verksamhet kan
utgöra en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer
och växtskyddsmedel, även för miljön. Vid en allvarlig risk ska den tillfälliga återkallelsen ske med omedelbar verkan.
2.
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om att beslutet om utseende av
en gränskontrollstation tillfälligt återkallats och om skälen till den tillfälliga återkallelsen.
3.
Medlemsstaterna ska ange den tillfälliga återkallelsen av beslutet om utseende av en gränskontrollstation i de
förteckningar som avses i artikel 60.1.
4.

Medlemsstaterna ska upphäva den tillfälliga återkallelsen enligt punkt 1 så snart som

a) de behöriga myndigheterna har förvissat sig om att den risk som avses i punkt 1 inte längre föreligger, och
b) de har meddelat kommissionen och övriga medlemsstater skälen till att den tillfälliga återkallelsen upphävs.
5.
Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas behörighet att besluta om tillfällig återkallelse av beslut om utseende
av gränskontrollstationer av andra skäl än de som avses i denna förordning.
Artikel 64
Minimikrav för gränskontrollstationer
1.
Gränskontrollstationer ska ligga i omedelbar närhet av stället för införsel till unionen och antingen på en plats som
anvisats av tullmyndigheterna i enlighet med artikel 135.1 och 135.2 i förordning (EU) nr 952/2013 eller i en frizon.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på i vilka fall och på vilka villkor en gränskontrollstation, när det föreligger särskilda geografiska
begränsningar, får vara belägen på ett annat avstånd från stället för införsel till unionen än i dess omedelbara närhet.
3.

Gränskontrollstationerna ska ha

a) tillräckligt stor och för ändamålet väl kvalificerad bemanning,
b) lokaler eller andra anläggningar som är lämpliga för typ och volym av de kategorier av djur och varor som hanteras,
c) utrustning och lokaler eller andra anläggningar som möjliggör offentlig kontroll av var och en av de kategorier av djur
och varor som gränskontrollstationen har utsetts för,
d) arrangemang för att säkerställa, beroende på vad som är lämpligt, sådan tillgång till ytterligare utrustning, lokaler och
tjänster som krävs för att åtgärder i enlighet med artiklarna 65, 66 och 67 ska kunna vidtas vid misstanke om bristande
efterlevnad, sändningar som inte är förenliga med bestämmelserna eller sändningar som utgör en risk,
e) beredskapsplanering för oförutsedda och oväntade omständigheter eller händelser som ska säkerställa att den offentliga
kontrollen fungerar väl och att tillämpningen av åtgärder i enlighet med artiklarna 65, 66 och 67 är verkningsfull,
f) den teknik och utrustning som krävs för att Imsoc och, i förekommande fall, andra datoriserade informationshanteringssystem som behövs för hantering och utbyte av data och information ska kunna drivas effektivt,
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g) tillgång till officiella laboratorier som inom lämpliga tidsfrister kan tillhandahålla analys-, testnings- och
diagnostikresultat och som är utrustade med de it-verktyg som krävs för att säkerställa att resultaten av analyser,
tester eller diagnostik förs in på lämpligt sätt i Imsoc,
h) lämpliga arrangemang för korrekt hantering av olika kategorier av djur och varor och för förebyggande av risker som
kan uppstå till följd av korskontaminering, och
i) arrangemang för efterlevande av relevanta standarder för biosäkerhet så att spridning av sjukdomar till unionen
förhindras.
4.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om kraven i punkt 3 i denna artikel för att ta
hänsyn till specifika egenskaper och logistiska behov i samband med offentlig kontroll och med tillämpningen av de
åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 66.3, 66.6 och 67 för de olika kategorier av djur och varor som avses i
artikel 47.1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
5.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på de omständigheter under vilka, och de villkor på vilka, de gränskontrollstationer som har utsetts för att hantera
import av obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor får undantas från en eller flera av de skyldigheter som avses i
punkt 3 i den här artikeln för att ta hänsyn till behoven hos behöriga myndigheter med ansvar för offentlig kontroll som
arbetar under särskilda geografiska begränsningar, samtidigt som ett korrekt utförande av kontrollerna säkerställs.

Av s n i t t I I I
Åtgärder vid misstanke om bristande efterlevnad och vid bristande efterlevnad
avseende djur och varor som förs in i unionen

Artikel 65
Misstanke om bristande efterlevnad och förstärkt offentlig kontroll
1.
Vid misstanke om att sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artiklarna 44.1 och 47.1 inte är
förenliga med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska den behöriga myndigheten utföra offentlig kontroll för att
bekräfta eller undanröja misstanken.
2.
Sändningar av djur och varor för vilka aktören inte har angett om de består av de kategorier av djur och varor som
avses i artikel 47.1 ska vara föremål för offentlig kontroll av de behöriga myndigheterna om det finns anledning att tro att
sådana kategorier av djur eller varor finns i sändningen.
3.
De behöriga myndigheterna ska omhänderta de sändningar som avses i punkterna 1 och 2 i avvaktan på resultaten av
den offentliga kontroll som anges i de punkterna.
Sändningarna ska i lämpliga fall hållas isolerade eller i karantän, och djur ska hysas, utfodras, vattnas och, vid behov,
behandlas i avvaktan på resultaten av den offentliga kontrollen.
4.
Om de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka bedrägligt eller vilseledande agerande hos en aktör som
är ansvarig för sändningen eller om den offentliga kontrollen ger skäl att anta att allvarliga eller upprepade överträdelser av
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 har förekommit, ska de, om så är lämpligt, och utöver de åtgärder som anges i
artikel 66.3, på lämpligt sätt förstärka den offentliga kontrollen av sändningar med samma ursprung eller samma
användningsområde.
5.
De behöriga myndigheterna ska via Imsoc underrätta kommissionen och medlemsstaterna om beslutet att utföra
förstärkt offentlig kontroll enligt punkt 4 i den här artikeln och lämna en motivering till detta.
6.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om förfarandena för samordning av den
förstärkta offentliga kontroll som de behöriga myndigheterna ska utföra enligt punkterna 4 och 5 i denna artikel. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
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Artikel 66
Åtgärder som ska vidtas när sändningar som förs in i unionen inte är förenliga med bestämmelserna
1.
De behöriga myndigheterna ska omhänderta alla sändningar av djur eller varor som förs in i unionen och som inte är
förenliga med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och ska neka dem införsel till unionen.
De behöriga myndigheterna ska, beroende på vad som är lämpligt, hålla sådana sändningar isolerade eller i karantän, och
djur som ingår i dem ska inhysas, vårdas eller behandlas under lämpliga förhållanden i avvaktan på ytterligare beslut. De
behöriga myndigheterna ska om möjligt även ta hänsyn till intresset av att tillhandahålla särskild omsorg när det gäller vissa
typer av varor.
2.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om de praktiska arrangemangen för
isoleringen och karantänen enligt punkt 1 andra stycket i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med
det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
3.
Den behöriga myndigheten ska, när det gäller en sådan sändning som avses i punkt 1, utan dröjsmål begära att den
aktör som är ansvarig för sändningen
a) destruerar sändningen,
b) återsänder sändningen till en destination utanför unionen i enlighet med artikel 72.1 och 72.2, eller
c) gör sändningen föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 71.1 och 71.2 eller för varje annan åtgärd som är
nödvändig för att säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs, och, i lämpliga fall, hänför sändningen
till andra ändamål än dem som den ursprungligen var avsedd för.
Varje åtgärd som avses i leden a, b och c i första stycket ska utföras i överensstämmelse med de bestämmelser som avses i
artikel 1.2, inbegripet när det gäller sändningar av levande djur, särskilt de bestämmelser som är avsedda att förskona djur
från smärta, ångest eller lidande som kan undvikas.
Om sändningen består av växter, växtprodukter eller andra föremål ska första stycket a, b och c tillämpas antingen på
sändningen eller på partier av den.
Innan den behöriga myndigheten begär att aktören vidtar åtgärder i enlighet med första stycket a, b och c ska den höra den
berörda aktören, såvida inte omedelbara åtgärder krävs för att undanröja en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd,
djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
4.
Om den behöriga myndigheten beordrar aktören att vidta en eller flera av de åtgärder som föreskrivs i punkt 3 första
stycket a, b eller c får denna behöriga myndighet i undantagsfall tillåta att åtgärden vidtas för endast en del av sändningen,
förutsatt att den partiella destrueringen, återsändningen, särskilda behandlingen eller andra åtgärden
a) är sådan att den säkerställer att bestämmelserna efterlevs,
b) inte utgör en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade
organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, och
c) inte stör utförandet av den offentliga kontrollen.
5.
De behöriga myndigheterna ska omedelbart underrätta följande parter om beslut att neka en sändning införsel enligt
punkt 1 i denna artikel och beslut som meddelats i enlighet med punkterna 3 och 6 i denna artikel och med artikel 67:
a) Kommissionen.
b) De behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.
c) Tullmyndigheterna.
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d) De behöriga myndigheterna i ursprungstredjelandet.
e) Den aktör som ansvarar för sändningen.
Underrättelsen ska göras via Imsoc.
6.
Om en sändning av de kategorier av djur eller varor som avses i artikel 47.1 inte visas upp för den offentliga kontroll
som avses i den artikeln, eller inte visas upp i enlighet med kraven i artiklarna 50.1, 50.3, 56.1, 56.3 och 56.4 eller med de
bestämmelser som antagits enligt artiklarna 48, 49.4, 51, 53.1 och 58, ska de behöriga myndigheterna beordra att
sändningen kvarhålls eller återkallas och att den utan dröjsmål omhändertas.
Punkterna 1, 3 och 5 i denna artikel ska tillämpas på sådana sändningar.
7.
Den aktör som ansvarar för sändningen ska bära kostnaderna för tillämpningen av de åtgärder som avses i denna
artikel.
Artikel 67
Åtgärder som ska vidtas avseende djur eller varor som förs in i unionen från tredjeländer och som utgör en risk
När offentlig kontroll tyder på att en sändning av djur eller varor utgör en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd,
djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, ska sändningen
hållas isolerad eller i karantän och djur som ingår i den ska hysas, tas om hand och behandlas under lämpliga förhållanden i
avvaktan på ytterligare beslut.
De behöriga myndigheterna ska omhänderta den berörda sändningen och utan dröjsmål begära att den aktör som är
ansvarig för sändningen
a) destruerar sändningen i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och i samband med detta vidtar alla
åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön och, när det
gäller levande djur, särskilt bestämmelserna om att djuren ska förskonas från smärta, ångest eller lidande som kan
undvikas, eller
b) gör sändningen till föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 71.1 och 71.2.
Den aktör som ansvarar för sändningen ska bära kostnaderna för tillämpningen av de åtgärder som avses i denna artikel.
Artikel 68
Uppföljning av beslut som fattats när sändningar som förs in i unionen från tredjeländer inte är förenliga med
bestämmelserna
1.

De behöriga myndigheterna ska

a) ogiltigförklara de officiella intyg och om så är lämpligt andra relevanta dokument som åtföljer sändningar som har varit
föremål för åtgärder enligt artiklarna 66.3, 66.6 och 67, och
b) samarbeta i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 102–108 för att vidta ytterligare åtgärder som krävs för att
säkerställa att det inte är möjligt att till unionen återinföra sändningar som har nekats införsel enligt artikel 66.1.
2.
De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den offentliga kontrollen utfördes ska övervaka tillämpningen av
de åtgärder som har beordrats i enlighet med artiklarna 66.3, 66.6 och 67 för att se till att sändningen inte inverkar negativt
på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön under eller i avvaktan på tillämpningen av dessa
åtgärder.
När så är lämpligt ska tillämpningen av dessa åtgärder slutföras under överinseende av de behöriga myndigheterna i en
annan medlemsstat.
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Artikel 69
En aktörs underlåtenhet att tillämpa de åtgärder som de behöriga myndigheterna beordrat
1.
Den aktör som är ansvarig för sändningen ska vidta alla de åtgärder som de behöriga myndigheterna beordrat i
enlighet med artiklarna 66.3, 66.6 och 67 utan dröjsmål och senast inom 60 dagar från den dag då de behöriga
myndigheterna i enlighet med artikel 66.5 underrättat den berörda aktören om sitt beslut. De behöriga myndigheterna får
fastställa en kortare period än 60 dagar.
2.
Om den berörda aktören efter utgången av den tidsperiod som avses i punkt 1 inte har vidtagit några åtgärder ska de
behöriga myndigheterna beordra
a) att sändningen destrueras eller blir föremål för någon annan lämplig åtgärd,
b) att sändningen i de fall som avses i artikel 67 destrueras i lämpliga anläggningar som ligger så nära
gränskontrollstationen som möjligt, och att man i samband med detta vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att
skydda människors eller djurs hälsa, för växtskydd, djurskydd eller för att skydda miljön.
3.
De behöriga myndigheterna får förlänga den period som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel med den tid som
krävs för att få resultaten av det andra expertutlåtande som avses i artikel 35, under förutsättning att detta inte inverkar
negativt på människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även på miljön.
4.
Den aktör som ansvarar för sändningen ska bära kostnaderna för tillämpningen av de åtgärder som avses i denna
artikel.
Artikel 70
Enhetlig tillämpning av artiklarna 66, 67 och 68
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för att säkerställa att alla de gränskontrollstationer
som avses i artikel 59.1 och alla de kontrollställen som avses i artikel 53.1 a på ett enhetligt sätt tillämpar de beslut som de
behöriga myndigheterna fattat och de åtgärder som de vidtagit och beordrat i enlighet med artiklarna 66, 67 och 68, som
de behöriga myndigheterna ska följa i vanligen förekommande eller återkommande fall av bristande efterlevnad eller vid
vanliga eller återkommande risker. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses
i artikel 145.2.
Artikel 71
Särskild behandling av sändningar
1.
Den särskilda behandling av sändningar som föreskrivs i artikel 66.3 c och 67 b kan, beroende på vad som är
lämpligt, inbegripa
a) behandling eller bearbetning, i lämpliga fall inbegripet dekontaminering, dock inte utspädning, så att sändningen
efterlever kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller kraven i ett tredjeland som produkterna återsänds till,
eller
b) behandling på något annat sätt som är lämpligt för säker konsumtion som foder eller livsmedel eller för användning för
andra ändamål än som foder eller livsmedel.
2.

Den särskilda behandlingen enligt punkt 1 ska

a) vara verkningsfull och säkerställa att alla risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller
genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, undanröjs,
b) dokumenteras och ske under de behöriga myndigheternas kontroll eller, om så är lämpligt, under kontroll av de behöriga
myndigheterna i en annan medlemsstat, genom ömsesidig överenskommelse, och
c) efterleva kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
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3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på de krav och villkor som gäller för den särskilda behandling som avses i punkt 1 i den här
artikeln.
Om det inte har fastställts några bestämmelser genom delegerade akter ska den särskilda behandlingen ske i enlighet med
nationell rätt.
Artikel 72
Återsändning av sändningar
1.

De behöriga myndigheterna ska tillåta återsändning av sändningar på villkor att

a) destinationen har avtalats med den aktör som ansvarar för sändningen,
b) den aktör som ansvarar för sändningen skriftligen har informerat de behöriga myndigheterna i medlemsstaten om att de
behöriga myndigheterna i ursprungstredjelandet – eller i destinationstredjelandet om det är ett annat än
ursprungstredjelandet – har informerats om skälen till att den berörda sändningen av djur eller varor nekats införsel
till unionen och omständigheterna kring detta,
c) aktören, om destinationstredjelandet inte är ursprungstredjelandet, har fått samtycke från de behöriga myndigheterna i
det destinationstredjelandet, och dessa behöriga myndigheter har underrättat de behöriga myndigheterna i
medlemsstaten om att de är beredda att ta emot sändningen, och
d) vid återsändning av djur, att återsändningen sker i enlighet med djurskyddskraven.
2.
Villkoren i punkt 1 b och c i denna artikel ska inte tillämpas på sändningar av de kategorier av varor som avses i
artikel 47.1 c.

Av s n i t t I V
Godkännande av kontroller före expor t

Artikel 73
Godkännande av kontroller som utförs av tredjeländer före export
1.
Kommissionen får genom genomförandeakter, på begäran av ett tredjeland, godkänna särskilda kontroller som det
tredjelandet utför av sändningar av djur och varor före export till unionen för att verifiera att de exporterade sändningarna
uppfyller kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2. Godkännandet ska endast tillämpas på sändningar med ursprung
i det berörda tredjelandet och får beviljas för en eller flera kategorier av djur eller varor. Dessa genomförandeakter ska antas
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
2.

Godkännandet enligt punkt 1 ska innehålla uppgifter om

a) maximifrekvensen för offentlig kontroll som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska utföra när sändningarna
förs in i unionen, när det inte finns någon anledning att misstänka bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 eller bedrägligt eller vilseledande agerande,
b) de officiella intyg som ska åtfölja sändningar som förs in i unionen,
c) förlagan till de intyg som avses i led b,
d) de behöriga myndigheter i tredjelandet som ansvarar för de kontroller som ska utföras före export, och
e) om så är lämpligt, eventuella organ med delegerade uppgifter till vilka dessa behöriga myndigheter får delegera vissa
uppgifter. En sådan delegering får endast godkännas om den uppfyller kriterierna i artiklarna 28–33, eller likvärdiga
villkor.
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3.
Godkännandet enligt punkt 1 i denna artikel får endast beviljas ett tredjeland om tillgängliga uppgifter och, i lämpliga
fall, en kommissionskontroll som utförts i enlighet med artikel 120 visar att systemet för offentlig kontroll i det tredjelandet
kan säkerställa att
a) de sändningar av djur eller varor som exporteras till unionen uppfyller kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
eller likvärdiga krav, och
b) de kontroller som utförs i tredjelandet före avsändning till unionen är tillräckligt verkningsfulla för att ersätta eller
minska frekvensen för de dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som fastställs i de
bestämmelser som avses i artikel 1.2.
4.

De behöriga myndigheterna eller ett organ med delegerade uppgifter som anges i godkännandet ska

a) ansvara för kontakterna med unionen, och
b) säkerställa att de officiella intyg som avses i punkt 2 b åtföljer varje sändning som kontrolleras.
5.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser och kriterier för godkännande av de
kontroller som utförs av tredjeländer före export i enlighet med punkt 1 i denna artikel och för offentliga kontroller som
utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med avseende på djur och varor som är föremål för godkännande
enligt den punkten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 74
Bristande efterlevnad, och återkallelse, av godkännandet av kontroller före export som utförs av tredjeländer
1.
När offentliga kontroller av sändningar av kategorier av djur och varor för vilka särskilda kontroller före export har
godkänts i enlighet med artikel 73.1 visar på allvarlig och återkommande bristande efterlevnad av de bestämmelser som
avses i artikel 1.2, ska medlemsstaterna omedelbart
a) via Imsoc underrätta kommissionen och övriga medlemsstater och berörda aktörer samt begära administrativt stöd i
enlighet med de förfaranden som fastställs i artiklarna 102–108, och
b) öka antalet offentliga kontroller av sändningar från det berörda tredjelandet och förvara ett lämpligt antal prover under
lämpliga lagringsförhållanden, om så krävs för vederbörlig analytisk undersökning av situationen.
2.
Kommissionen får genom genomförandeakter återkalla det godkännande som föreskrivs i artikel 73.1 om det efter de
offentliga kontrollerna enligt punkt 1 i den här artikeln finns tecken som tyder på att kraven i artikel 73.3 och 73.4 inte
längre uppfylls. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

Av s n i t t V
Samarbete mellan myndigheter i samband med sändningar från tredjeländer

Artikel 75
Samarbete mellan myndigheter i samband med sändningar som förs in i unionen från tredjeländer
1.
Behöriga myndigheter, tullmyndigheter och andra myndigheter i medlemsstaterna som hanterar djur och varor som
förs in i unionen ska ha ett nära samarbete för att säkerställa att de offentliga kontrollerna av sändningar av djur och varor
som förs in i unionen utförs i enlighet med kraven i denna förordning.
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För detta ändamål ska behöriga myndigheter, tullmyndigheter och andra myndigheter
a) säkerställa ömsesidig tillgång till den information som är nödvändig för att organisera och utföra deras respektive
verksamhet i samband med djur och varor som förs in i unionen, och
b) säkerställa att utbyte av sådan information sker i vederbörlig tid, inbegripet i elektronisk form.
2.
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga samarbetsarrangemang som de
behöriga myndigheter, tullmyndigheter och andra myndigheter som avses i punkt 1 är skyldiga att införa för att säkerställa
a) att de behöriga myndigheterna har tillgång till den information som är nödvändig för omedelbar och fullständig
identifiering av de sändningar av djur och varor som förs in i unionen och som i enlighet med artikel 47.1 ska vara
föremål för offentlig kontroll vid en gränskontrollstation,
b) ömsesidig uppdatering, genom utbyte av information eller synkronisering av relevanta data, av uppgifter, insamlade av
behöriga myndigheter, tullmyndigheter och andra myndigheter, om sändningar av djur och varor som förs in i unionen,
och
c) snabb kommunikation av beslut som dessa myndigheter fattat på grundval av informationen i leden a och b.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 76
Samarbete mellan myndigheter i samband med sändningar som inte är föremål för särskilda kontroller vid
gränsen
1.
Punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel ska tillämpas för andra sändningar av djur och varor än de som enligt artikel 47.1
i denna förordning ska vara föremål för kontroller vid införseln till unionen och för vilka en tulldeklaration för övergång till
fri omsättning har avgetts i enlighet med artikel 5.12 i förordning (EU) nr 952/2013 och artiklarna 158–202 i den
förordningen.
2.
Tullmyndigheterna ska fördröja övergången till fri omsättning om de har anledning att tro att sändningen kan utgöra
en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön, och omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna om en sådan fördröjning.
3.
Sändningar för vilka övergången till fri omsättning har fördröjts enligt punkt 2 ska frisläppas om de behöriga
myndigheterna inte inom tre arbetsdagar efter fördröjandet har begärt att tullmyndigheterna ytterligare fördröjer
övergången eller om de inom denna tid har informerat tullmyndigheterna om att det inte föreligger någon risk.
4.
När de behöriga myndigheterna anser att det föreligger en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd
eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön,
a) ska de anmoda tullmyndigheterna att inte låta sändningen övergå till fri omsättning och att ange följande på den faktura
som åtföljer sändningen och i eventuella andra relevanta åtföljande dokument eller de relevanta elektroniska
motsvarigheterna:
”Produkten utgör en risk – får ej övergå till fri omsättning – förordning (EU) 2017/….”
b) ska inget annat tullförfarande tillåtas utan de behöriga myndigheternas medgivande, och
c) ska artiklarna 66.1, 66.3, 66.5, 66.6, 67, 68, 69, 71.1, 71.2, 72.1 och 72.2 tillämpas.
5.
För andra sändningar av djur och varor än dem som enligt artikel 47.1 ska vara föremål för kontroller vid införseln till
unionen och för vilka ingen tulldeklaration för övergång till fri omsättning har avgetts ska tullmyndigheterna, om de har
anledning att tro att sändningen kan utgöra en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller
genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, överlämna alla relevanta uppgifter till
tullmyndigheterna i den medlemsstat som är slutdestination.
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Av s n i t t V I
Särskilda åtgärder

Artikel 77
Bestämmelser om särskild offentlig kontroll och om åtgärder som ska vidtas efter sådan kontroll
1.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning med
avseende på bestämmelser för utförande av särskild offentlig kontroll och om åtgärder vid bristande efterlevnad, för att
kunna ta hänsyn till särdragen hos följande kategorier av djur och varor eller arrangemangen för deras transport och
transportmedlen:
a) Sändningar av färska fiskeriprodukter som landats direkt i de hamnar som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med
artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (1) från ett fiskefartyg som för ett tredjelands flagg.
b) Sändningar av icke avhudat frilevande vilt med päls.
c) Sändningar av de kategorier av varor som avses i artikel 47.1 b som levereras, med eller utan lagring i särskilt godkända
tullager eller frizoner, till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av
besättning och passagerare.
d) Träförpackningsmaterial.
e) Foder som medföljer djur och som är avsett som foder för dessa djur.
f) Djur och varor som beställs genom distansförsäljningsavtal och levereras från ett tredjeland till en adress i unionen samt
de anmälningskrav som är nödvändiga för att utföra offentlig kontroll på ett korrekt sätt.
g) Växtprodukter som med hänsyn till sin senare destination kan utgöra risk för spridning av infektionssjukdomar eller
smittsamma djursjukdomar.
h) Sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c, som har sitt ursprung i unionen och
som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland.
i) Varor som förs in i unionen i bulk från ett tredjeland, oavsett om de alla har sitt ursprung i det tredjelandet.
j) Sändningar av de varor som avses i artikel 47.1, som kommer från Kroatiens territorium och som transiteras genom
Bosnien och Hercegovinas territorium vid Neum (”Neum-korridoren”) innan de återinförs på Kroatiens territorium via
införselställena i Klek eller Zaton Doli.
k) Djur och varor som i enlighet med artikel 48 är undantagna från artikel 47.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa djur och varor, från
gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen, till gränskontrollstationen på
destinationsorten eller till gränskontrollstationen för utförsel.
3.

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om

a) förlagor till officiella intyg och bestämmelser för utfärdande av sådana intyg, och
b) utformningen av de dokument som måste åtfölja de kategorier av djur eller varor som avses i punkt 1.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG)
nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT
L 286, 29.10.2008, s. 1).
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KAPITEL VI

Finansiering av offentlig kontroll och av annan offentlig verksamhet

Artikel 78
Allmänna bestämmelser
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och
andra resurser som de behöriga myndigheterna behöver för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
2.
Detta kapitel är även tillämpligt vid delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och annan
offentlig verksamhet i enlighet med artiklarna 28 och 31.
Artikel 79
Obligatoriska avgifter eller pålagor
1.
De behöriga myndigheterna ska ta ut avgifter eller pålagor för den offentliga kontroll som utförs i samband med den
verksamhet som avses i kapitel II i bilaga IV och med avseende på djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c, vid
gränskontrollstationer eller vid de kontrollställen som avses i artikel 53.1 a, antingen
a) motsvarande den kostnad som beräknats i enlighet med artikel 82.1, eller
b) med de belopp som anges i bilaga IV.
2.

De behöriga myndigheterna ska ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för följande:

a) Offentlig kontroll av djur och varor som avses i artikel 47.1 d, e och f.
b) Offentlig kontroll på aktörens begäran, för att erhålla det godkännande som föreskrivs i artikel 10 i förordning (EG)
nr 183/2005.
c) Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som
i) har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma aktör påvisats under en offentlig kontroll som
utförts i enlighet med denna förordning, och
ii) utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits.
3.
Utan hinder av punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna i samband med den verksamhet som avses i kapitel II i
bilaga IV, på objektiva och icke-diskriminerande grunder, minska beloppet för avgifterna eller pålagorna med beaktande av
a) intressena hos aktörer med liten produktion,
b) de traditionella metoder som används för produktion, bearbetning och distribution,
c) behoven hos aktörer i regioner med särskilda geografiska begränsningar, och
d) den utsträckning i vilken aktörerna hittills har följt de relevanta bestämmelser som avses i artikel 1.2, i enlighet med vad
som har fastställts genom offentlig kontroll.
4.
Medlemsstaterna får besluta att avgifter och pålagor som har beräknats i enlighet med artikel 82.1 b inte ska tas ut om
beloppet är så lågt att det med beaktande av kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgifterna
och pålagorna skulle vara oekonomiskt att ta ut den avgiften eller pålagan.
5.
Denna artikel ska inte tillämpas på offentliga kontroller som utförs för att verifiera att de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 i och j efterlevs.
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Artikel 80
Andra avgifter eller pålagor
Medlemsstaterna får ta ut andra avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet än de avgifter eller pålagor som avses i artikel 79, om detta inte är förbjudet enligt den lagstiftning som är
tillämplig på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
Artikel 81
Kostnader
De avgifter eller pålagor som ska tas ut i enlighet med artikel 79.1 a och 79.2 ska fastställas på grundval av följande
kostnader, om dessa härrör från de offentliga kontrollerna i fråga:
a) Löner till den personal, inklusive stödpersonal och administrativ personal, som medverkar i den offentliga kontrollen
samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och försäkringskostnader för personalen.
b) Kostnader för anläggningar och utrustning, inklusive kostnader för underhåll samt försäkringar och andra därmed
förbundna kostnader.
c) Kostnader för förbrukningsmaterial och verktyg.
d) Kostnader för tjänster som organ med delegerade uppgifter tar ut av de behöriga myndigheterna för offentliga kontroller
som delegerats till dessa organ.
e) Kostnader för utbildning av den personal som avses i led a, med undantag för den utbildning som krävs för att erhålla
den kompetens som krävs för att vara anställd hos de behöriga myndigheterna.
f) Kostnader för resor och därmed förbundna traktamenten för den personal som avses i led a.
g) Kostnader för provtagning och för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik som officiella
laboratorier tar ut för dessa uppgifter.
Artikel 82
Beräkning av avgifter eller pålagor
1.
Avgifter eller pålagor som tas ut i enlighet med artikel 79.1 a och 79.2 ska fastställas i enlighet med en av följande
beräkningsmetoder eller en kombination av dessa:
a) Som ett schablonbelopp på grundval av de behöriga myndigheternas totala kostnader för offentlig kontroll under en
bestämd tid, som tas ut av alla aktörer oavsett om de verkligen varit föremål för offentlig kontroll under referensperioden
eller inte; vid fastställandet av avgiftsnivån för olika sektorer, verksamheter och kategorier av aktörer ska de behöriga
myndigheterna ta hänsyn till hur den berörda verksamhetens typ och storlek och de relevanta riskfaktorerna påverkar
fördelningen av de totala kostnaderna för dessa offentliga kontroller.
b) På grundval av beräkningen av de verkliga kostnaderna för varje enskild offentlig kontroll, tillämpat på de aktörer som
varit föremål för sådan offentlig kontroll.
2.
Resekostnader enligt artikel 81 f ska vid beräkningen av de avgifter eller pålagor som avses i artikel 79.1 a och 79.2
beaktas på ett sätt som inte missgynnar vissa aktörer på grund av avståndet mellan deras lokaler och den plats där de
behöriga myndigheterna är belägna.
3.
När avgifter eller pålagor beräknas i enlighet med punkt 1 a ska de avgifter eller pålagor som de behöriga
myndigheterna tar ut inte överstiga de totala kostnaderna för offentlig kontroll under den period som avses i den punkten.
4.
När avgifter eller pålagor beräknas i enlighet med punkt 1 b får de inte överstiga de verkliga kostnaderna för den
offentliga kontroll som utförts.
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Artikel 83
Uttag och tillämpning av avgifter eller pålagor
1.
Avgifter eller pålagor för en offentlig kontroll eller för annan offentlig verksamhet som utförs på grundval av ett
klagomål ska tas ut av aktören endast om den kontrollen leder till att den bristande efterlevnaden bekräftas.
2.
Avgifter eller pålagor som tas ut i enlighet med artiklarna 79 och 80 får inte återbetalas direkt eller indirekt, förutom i
de fall de har uttagits felaktigt.
3.
Medlemsstaterna får besluta att andra myndigheter än de behöriga myndigheterna eller organ med delegerade
uppgifter ska ta ut avgifter eller pålagor.
Artikel 84
Betalning av avgifter eller pålagor
1.
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att aktörerna på begäran får ett bevis på betalning av avgifter eller pålagor i
sådana fall där aktörerna inte på annat sätt har tillgång till ett sådant bevis.
2.
Avgifter eller pålagor som tas ut i enlighet med artikel 79.1 ska betalas av den aktör som ansvarar för sändningen eller
av aktörens företrädare.
Artikel 85
Öppenhet
1.

Medlemsstaterna ska säkerställa stor öppenhet när det gäller

a) de avgifter och pålagor som föreskrivs i artiklarna 79.1 a, 79.2 och 80, nämligen i fråga om
i) den metod och de uppgifter som använts för att fastställa dessa avgifter eller pålagor,
ii) storleken på de avgifter eller pålagor som tas ut av varje kategori av aktörer och för varje kategori av offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet,
iii) fördelningen av kostnaderna enligt artikel 81.
b) vilka myndigheter eller organ som ansvarar för att ta ut avgifterna eller pålagorna.
2.
Varje behörig myndighet ska för varje referensperiod offentliggöra den information som avses i punkt 1 i denna
artikel och de behöriga myndigheternas kostnader för vilka det ska tas ut en avgift eller pålaga i enlighet med
artiklarna 79.1 a, 79.2 och 80.
3.
Medlemsstaterna ska samråda med berörda parter om de allmänna metoder som används för att beräkna de avgifter
eller pålagor som föreskrivs i artiklarna 79.1 a, 79.2 och 80.

KAPITEL VII

Officiellt intygande

Artikel 86
Allmänna krav på officiellt intygande
1.

Det officiella intygandet ska resultera i utfärdandet av

a) officiella intyg, eller
b) officiella attesteringar i de fall som anges i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
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2.
När de behöriga myndigheterna delegerar vissa uppgifter som har samband med utfärdande av officiella intyg eller
officiella attesteringar eller med det officiella överinseende som avses i artikel 91.1, ska delegeringen ske i enlighet med
artiklarna 28–33.
Artikel 87
Officiella intyg
Artiklarna 88, 89 och 90 ska tillämpas
a) när det enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 krävs att det utfärdas ett officiellt intyg, samt
b) på officiella intyg som är nödvändiga för export av sändningar av djur och varor till tredjeländer eller som den behöriga
myndigheten i destinationsmedlemsstaten begär av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten när det
gäller sändningar av djur och varor som ska exporteras till tredjeländer.
Artikel 88
Undertecknande och utfärdande av officiella intyg
1.

Officiella intyg ska utfärdas av de behöriga myndigheterna.

2.
Behöriga myndigheter ska utse intygsgivare som är behöriga att underteckna officiella intyg och ska säkerställa att
dessa intygsgivare
a) är opartiska och fria från intressekonflikter och framför allt inte befinner sig i en situation som direkt eller indirekt kan
påverka deras yrkesetiska opartiskhet när det gäller det som ska intygas, och
b) har fått lämplig utbildning om de bestämmelser vilkas efterlevnad intygas genom ett officiellt intyg och om den tekniska
bedömningen av efterlevnaden av dessa bestämmelser och av de relevanta bestämmelserna i denna förordning.
3.

Officiella intyg ska undertecknas av intygsgivaren och utfärdas på grundval av något av följande:

a) Intygsgivarens direkta kunskap om aktuella faktiska omständigheter och data som är relevanta för intygandet och som
erhållits genom
i) en offentlig kontroll, eller
ii) förvärvet av ett annat officiellt intyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna.
b) Faktiska omständigheter och uppgifter som är relevanta för intygandet och som fastställts av en annan person som
bemyndigats därtill av de behöriga myndigheterna och handlar under deras kontroll, under förutsättning att
intygsgivaren kan verifiera att sådana faktiska omständigheter och uppgifter är korrekta.
c) Faktiska omständigheter och uppgifter som är relevanta för intygandet som kommer från aktörernas egenkontrollsystem
och har kompletterats och bekräftats genom resultat från regelbundna offentliga kontroller, om intygsgivaren därigenom
har kunnat förvissa sig om att villkoren för att utfärda det officiella intyget är uppfyllda.
4.
Officiella intyg ska undertecknas av intygsgivaren och utfärdas endast på grundval av punkt 3 a i den här artikeln när
så krävs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
Artikel 89
Garantier för officiella intygs tillförlitlighet
1.

Officiella intyg

a) ska ha en unik kod,
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b) får inte undertecknas av intygsgivaren om de inte är ifyllda eller ofullständigt ifyllda,
c) ska ha upprättats på ett eller flera av de officiella språken i unionens institutioner som intygsgivaren förstår och, i
förekommande fall, på ett språk som är officiellt språk i destinationsmedlemsstaten,
d) ska vara autentiska och korrekta,
e) ska medge identifiering av den person som undertecknat dem och datum för utfärdandet, och
f) ska medge en enkel kontroll av sambanden mellan intyget, den utfärdande myndigheten och den sändning, det parti eller
det enskilda djur eller den enskilda vara som intyget omfattar.
2.
De behöriga myndigheterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra utfärdande av falska eller vilseledande
officiella intyg eller missbruk av officiella intyg.
Artikel 90
Genomförandebefogenheter med avseende på officiella intyg
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för enhetlig tillämpning av artiklarna 88 och 89 med
avseende på
a) förlagor till officiella intyg och bestämmelser för utfärdande av sådana intyg, om inga krav har fastställts i de
bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) mekanismerna och de tekniska arrangemangen för att säkerställa att det utfärdas korrekta och tillförlitliga officiella intyg
och för att förebygga risken för bedrägerier,
c) de förfaranden som ska följas när officiella intyg återkallas och när ersättningsintyg utfärdas,
d) bestämmelser för utställande av bestyrkta kopior av officiella intyg,
e) utformningen av de dokument som måste åtfölja djur och varor efter den offentliga kontrollen,
f) bestämmelser för utfärdande av elektroniska intyg och för användning av elektroniska signaturer.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 91
Officiella attesteringar
1.
När det enligt denna förordning eller de bestämmelser som avses i artikel 1.2 krävs att aktörer utfärdar officiella
attesteringar under de behöriga myndigheternas officiella överinseende, eller att de behöriga myndigheterna själva utfärdar
sådana, ska punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln gälla.
2.

Officiella attesteringar

a) ska vara autentiska och korrekta,
b) ska ha upprättats på ett eller flera av de officiella språken i unionens institutioner och, i förekommande fall, på ett språk
som är officiellt språk i destinationsmedlemsstaten, och
c) ska, när de avser en sändning eller ett parti, möjliggöra kontroll av sambandet mellan den officiella attesteringen och
sändningen eller partiet.
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3.
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att den personal som utför offentlig kontroll för att övervaka utfärdandet
av officiella attesteringar eller, när de officiella attesteringarna utfärdas av de behöriga myndigheterna, den personal som
medverkar i utfärdandet av dessa officiella attesteringar
a) är opartisk och fri från intressekonflikter och framför allt inte befinner sig i en situation som direkt eller indirekt kan
påverka dess yrkesetiska opartiskhet när det gäller det som ska intygas genom de officiella attesteringarna, och
b) har fått lämplig utbildning om
i) de bestämmelser vilkas efterlevnad de officiella attesteringarna intygar och om den tekniska bedömningen av
efterlevnaden av dessa bestämmelser,
ii) de relevanta bestämmelserna i denna förordning.
4.

De behöriga myndigheterna ska utföra regelbunden offentlig kontroll för att verifiera att

a) de aktörer som utfärdar attesteringarna uppfyller villkoren i de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och
b) attesteringen utfärdas på grundval av relevanta, korrekta och kontrollerbara faktiska omständigheter och uppgifter.

AVDELNING III
REFERENSLABORATORIER OCH REFERENSCENTRUM

Artikel 92
Beslut om inrättande av ett Europeiska unionens referenslaboratorium
1.
Inom de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska ett Europeiska unionens
referenslaboratorium inrättas om verkningsfullheten i den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet också är
beroende av kvaliteten, enhetligheten och tillförlitligheten hos
a) de analys-, test- eller diagnostikmetoder som används av de officiella laboratorier som utsetts i enlighet med artikel 37.1,
och
b) resultaten av dessa officiella laboratoriers analyser, tester och diagnostik.
2.
Ett Europeiska unionens referenslaboratorium ska inrättas om det finns ett erkänt behov av att främja enhetlig praxis
med avseende på utvecklingen eller användningen av de metoder som avses i punkt 1 a.
3.

Kommissionen ska regelbundet se över Europeiska unionens referenslaboratoriers mandat och verksamhet.

4.
Kommissionen ska komplettera denna förordning genom att anta beslutet om inrättande av ett Europeiska unionens
referenslaboratorium genom en delegerad akt i enlighet med artikel 144.
Artikel 93
Utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier
1.
Kommissionen ska genom genomförandeakter utse Europeiska unionens referenslaboratorier i de fall där det har
fattats beslut om att inrätta ett sådant laboratorium i enlighet med artikel 92.
2.

De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande, och
b) vara tidsbegränsade och gälla i minst fem år, eller ses över regelbundet.
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Europeiska unionens referenslaboratorier ska

a) arbeta i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 och ackrediteras i enlighet med den standarden av ett nationellt
ackrediteringsorgan, som utövar sin verksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008. Denna ackreditering
i) ska omfatta alla metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik som ska användas av
laboratoriet när det fungerar som ett Europeiska unionens referenslaboratorium,
ii) kan omfatta en eller flera metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik eller grupper
av metoder,
iii) får fastställas på ett flexibelt sätt så att ackrediteringen även kan omfatta ändrade versioner av de metoder som
Europeiska unionens referenslaboratorium använde när ackrediteringen beviljades eller nya metoder utöver dessa
metoder, på grundval av laboratoriets egna valideringar utan någon särskild bedömning av det nationella
ackrediteringsorganet i den medlemsstat där Europeiska unionens referenslaboratorium är beläget innan dessa
ändrade eller nya metoder används.
b) vara opartiska och fria från intressekonflikter och framför allt inte befinna sig i en situation som direkt eller indirekt kan
påverka deras yrkesetiska opartiskhet när de utför sina uppgifter som Europeiska unionens referenslaboratorier,
c) ha eller genom kontrakt ha tillgång till kvalificerad personal med lämplig utbildning för de analys-, testnings- och
diagnostikmetoder som används inom laboratoriets kompetensområde, samt vid behov stödpersonal,
d) förfoga över eller ha tillgång till den infrastruktur och utrustning samt de produkter som krävs för att de ska kunna
utföra de uppgifter de ålagts,
e) säkerställa att deras personal och eventuell kontraktsanställd personal har god kännedom om internationella standarder
och internationell praxis och att den senaste forskningen på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå beaktas i
deras arbete,
f) vara utrustade med eller ha tillgång till utrustning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter i nödsituationer,
och
g) i relevanta fall ha förutsättningar att följa relevanta standarder för biosäkerhet.
4.
Med avvikelse från punkt 3 a i denna artikel får kommissionen för det område som omfattas av bestämmelserna i
artikel 1.2 g utse officiella laboratorier, utsedda som sådana av de behöriga myndigheterna på grundval av ett undantag som
antagits i enlighet med artikel 41, till Europeiska unionens referenslaboratorier oberoende av huruvida de uppfyller villkoret
i punkt 3 a i den här artikeln.
5.
Med avvikelse från punkterna 1 och 2 i denna artikel ska de laboratorier som avses i artikel 32 första stycket i
förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 21 första stycket i förordning (EG) nr 1831/2003 vara de Europeiska unionens
referenslaboratorier som har de ansvarsområden och utför de uppgifter som avses i artikel 94 i den här förordningen inom
följande respektive områden:
a) Genetiskt modifierade organismer och genetiskt modifierade livsmedel och foder.
b) Fodertillsatser.
6.
De skyldigheter för personalen i fråga om konfidentiell behandling som avses i artikel 8 ska även tillämpas på
personalen vid Europeiska unionens referenslaboratorier.
Artikel 94
Ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorier
1.
Europeiska unionens referenslaboratorier ska bidra till att förbättra och harmonisera de analys-, testnings- eller
diagnostikmetoder som ska användas av de officiella laboratorier som utses i enlighet med artikel 37.1 samt de analys-,
testnings- och diagnostikdata som de levererar.
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2.
De Europeiska unionens referenslaboratorier som utsetts i enlighet med artikel 93.1 ska ha ansvar för följande
uppgifter såtillvida som dessa ingår i referenslaboratoriernas årliga eller fleråriga arbetsprogram som upprättats i
överensstämmelse med målen och prioriteringarna i de relevanta arbetsprogram som antagits av kommissionen i enlighet
med artikel 36 i förordning (EU) nr 652/2014:
a) Förse nationella referenslaboratorier med uppgifter och vägledning om metoderna för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnostik, inklusive referensmetoder,
b) förse nationella referenslaboratorier med referensmaterial,
c) samordna de nationella referenslaboratoriernas och vid behov andra officiella laboratoriers tillämpning av de metoder
som avses i led a, särskilt genom att organisera regelbundna jämförande undersökningar eller prestationsprov mellan
laboratorier och genom att säkerställa lämplig uppföljning av sådana jämförande undersökningar eller prestationsprov, i
enlighet med tillgängliga, internationellt erkända protokoll, och underrätta kommissionen och medlemsstaterna om
resultaten och uppföljningen av de jämförande undersökningarna eller prestationsproven mellan laboratorier,
d) samordna sådana praktiska arrangemang som krävs för att tillämpa nya metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnos och informera nationella referenslaboratorier om framstegen på detta område,
e) anordna kurser för personal från nationella referenslaboratorier och vid behov från andra officiella laboratorier samt för
experter från tredjeländer,
f) inom sitt arbetsområde ge kommissionen vetenskapligt och teknisk stöd,
g) förse nationella referenslaboratorier med information om relevant forskning på nationell nivå, unionsnivå och
internationell nivå,
h) inom sitt arbetsområde samarbeta med laboratorier i tredjeländer och med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar (ECDC),
i) ge aktivt stöd när det gäller att diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska
sjukdomar eller djursjukdomar eller angrepp av växtskadegörare, genom att ställa bekräftande diagnoser samt utföra
karakterisering och taxonomiska eller epizootiska undersökningar av isolat av patogener eller prover av skadegörare,
j) samordna eller utföra tester för att verifiera kvaliteten på de reagenser och partier av reagenser som används för
diagnostik av livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska sjukdomar eller djursjukdomar och växtskadegörare,
k) upprätta och underhålla, om det är relevant för deras kompetensområde,
i) referenssamlingar av växtskadegörare och/eller referensstammar av patogener,
ii) referenssamlingar av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, som används för att kalibrera
analysutrustning och tillhandahålla prover till nationella referenslaboratorier,
iii) aktuella förteckningar över tillgängliga referenssubstanser och referensreagenser samt av tillverkare och leverantörer
av sådana substanser och reagenser, och
l) om det är relevant för deras kompetensområde, samarbeta sinsemellan och, beroende på vad som är lämpligt, med
kommissionen för att utveckla metoder för analyser, testning eller diagnostik av hög standard.
När det gäller led k i får Europeiska unionens referenslaboratorium upprätta och underhålla dessa referenssamlingar och
referensstammar genom utkontraktering till andra officiella laboratorier och till vetenskapliga organisationer.
3.
Europeiska unionens referenslaboratorier ska offentliggöra en förteckning över de nationella referenslaboratorier som
utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 100.1.
Artikel 95
Utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd
1.
Kommissionen ska genom genomförandeakter utse Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd som ska
stödja den verksamhet som kommissionen och medlemsstaterna utövar i samband med tillämpningen av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 f.
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De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande, och
b) vara tidsbegränsade eller ses över regelbundet.
3.

Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd ska

a) agera opartiskt när de utför sina uppgifter som Europeiska unionens referenscentrum,
b) ha goda vetenskapliga och tekniska sakkunskaper om förhållandet mellan människor och djur, djurs beteende, fysiologi,
genetik, hälsa och nutrition när det gäller djurskydd, samt om djurskyddsaspekter vid användning av djur för
kommersiella eller vetenskapliga ändamål,
c) ha kvalificerad personal med lämplig utbildning inom de områden som avses i led b och i etiska frågor som gäller djur,
samt vid behov stödpersonal,
d) förfoga över eller ha tillgång till den infrastruktur och utrustning samt de produkter som krävs för att utföra de uppgifter
de ålagts, och
e) säkerställa att deras personal har god kännedom om internationella standarder och internationell praxis inom de
områden som avses i led b och att den senaste forskningen på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå, bland
annat studier som genomförts och åtgärder som vidtagits av andra Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd,
beaktas i deras arbete.
Artikel 96
Ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd
Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd ska ha ansvar för följande stöduppgifter såtillvida som dessa ingår i
referenscentrumens årliga eller fleråriga arbetsprogram som har upprättats i överensstämmelse med målen och
prioriteringarna i de relevanta arbetsprogram som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 36 i förordning (EU)
nr 652/2014:
a) Inom sitt arbetsområde tillhandahålla vetenskaplig och teknisk sakkunskap, inklusive, där så är lämpligt, i form av
samordnat stöd till relevanta nationella stödnätverk och organ inom de områden som omfattas av de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 f.
b) Tillhandahålla vetenskaplig och teknisk sakkunskap vid utarbetandet och tillämpningen av de djurskyddsindikatorer som
avses i artikel 21.8 e.
c) Utveckla eller samordna utvecklingen av metoder för att bedöma djurskyddsnivån och metoder för att förbättra
djurskyddet.
d) Genomföra vetenskapliga och tekniska studier om djurskydd för djur som används för kommersiella eller vetenskapliga
ändamål.
e) Anordna kurser för personalen vid de nationella vetenskapliga stödnätverk eller organ som avses i led a, för personal vid
behöriga myndigheter och för experter från tredjeländer.
f) Sprida forskningsresultat och tekniska innovationer samt samarbeta med forskningsorgan på unionsnivå på de områden
som omfattas av deras arbetsområde.
Artikel 97
Utseende av Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och
integritet
1.
Kommissionen får genom genomförandeakter utse Europeiska unionens referenscentrum som ska stödja den
verksamhet som kommissionen och medlemsstaterna utövar för att förebygga, avslöja och bekämpa överträdelser av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande.
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De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande, och
b) vara tidsbegränsade eller ses över regelbundet.
3.

Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet ska

a) agera opartiskt när de utför sina uppgifter som Europeiska unionens referenscentrum,
b) ha en hög nivå av vetenskaplig och teknisk sakkunskap inom de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 samt inom tillämpad forensisk vetenskap på dessa områden, för att kunna bedriva eller samordna forskning
på högsta nivå när det gäller varors äkthet och integritet och utveckla, tillämpa och validera metoder för upptäckt av de
överträdelser av bestämmelserna i artikel 1.2 som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande,
c) ha kvalificerad personal med lämplig utbildning inom de områden som avses i led b, samt nödvändig stödpersonal,
d) förfoga över eller ha tillgång till den infrastruktur och utrustning samt de produkter som krävs för att utföra de uppgifter
de ålagts, och
e) säkerställa att deras personal har god kännedom om internationella standarder och internationell praxis inom de
områden som avses i led b och att den senaste forskningen på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå beaktas i
deras arbete.
Artikel 98
Ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet
Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet ska ha ansvar för
följande stöduppgifter såtillvida som dessa ingår i referenscentrumens årliga eller fleråriga arbetsprogram som upprättats i
överensstämmelse med målen och prioriteringarna i de relevanta arbetsprogram som antagits av kommissionen i enlighet
med artikel 36 i förordning (EU) nr 652/2014:
a) Tillhandahålla specialiserad sakkunskap om den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet och om
metoderna för att upptäcka de överträdelser av bestämmelserna i artikel 1.2 i denna förordning som begåtts genom
bedrägligt eller vilseledande agerande, i samband med forensisk vetenskap som tillämpas på de områden som omfattas
av dessa bestämmelser.
b) Tillhandahålla särskilda analyser för att identifiera de delar inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som eventuellt
kan drabbas av överträdelser av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i denna förordning som begåtts genom
bedrägligt eller vilseledande agerande och ge stöd vid utarbetandet av särskilda tekniker för offentlig kontroll samt
protokoll.
c) Vid behov utföra de uppgifter som avses i artikel 94.2 a–h i denna förordning, varvid överlappningar med uppgifterna
för sådana Europeiska unionens referenslaboratorier som utsetts i enlighet med artikel 93 i denna förordning ska
undvikas.
d) Vid behov upprätta och upprätthålla samlingar eller databaser med bestyrkt referensmaterial som ska användas för att
upptäcka överträdelser av bestämmelserna i artikel 1.2 i denna förordning som begåtts genom bedrägligt eller
vilseledande agerande.
e) Sprida forskningsresultat och tekniska innovationer på de områden som omfattas av deras arbetsområde.
Artikel 99
Kommissionens skyldigheter
1.

Kommissionen ska offentliggöra och vid behov uppdatera förteckningen över

a) sådana Europeiska unionens referenslaboratorier som avses i artikel 93,
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b) sådana Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd som avses i artikel 95,
c) sådana Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet som
avses i artikel 97.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på fastställande av krav, ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens
referenslaboratorier, Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd och Europeiska unionens referenscentrum för
den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet, utöver de krav som fastställs i artiklarna 93.3, 94, 95.3, 96,
97.3 och 98. Sådana delegerade akter ska begränsas till situationer med nya eller framväxande risker eller nya eller
framväxande djursjukdomar eller växtskadegörare eller till situationer där de delegerade akterna motiveras av nya rättsliga
krav.
3.
Kommissionen ska kontrollera Europeiska unionens referenslaboratorier och referenscentrum för att verifiera
efterlevnaden av kraven i artiklarna 93.3, 94, 95.3 och 97.3.
4.
Om de kommissionskontroller som avses i punkt 3 i denna artikel visar att kraven i artiklarna 93.3, 94, 95.3 och 97.3
inte efterlevs ska kommissionen, efter att ha tagit emot synpunkter från det Europeiska unionens referenslaboratorium eller
Europeiska unionens referenscentrum som berörs,
a) genom en genomförandeakt återkalla beslutet att utse det berörda laboratoriet eller centrumet, eller
b) vidta andra lämpliga åtgärder.
Artikel 100
Utseende av nationella referenslaboratorier
1.
Medlemsstaterna ska utse ett eller flera nationella referenslaboratorier för varje referenslaboratorium som utsetts för
Europeiska unionen i enlighet med artikel 93.1.
Medlemsstaterna får utse ett nationellt referenslaboratorium även i fall där det inte finns något motsvarande Europeiska
unionens referenslaboratorium.
En medlemsstat får utse ett laboratorium beläget i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland som är avtalsslutande part i
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ett laboratorium får utses till nationellt referenslaboratorium för mer än en medlemsstat.
2.

Kraven i artiklarna 37.4 e, 37.5, 39, 42.1, 42.2 a och b samt 42.3 ska tillämpas på nationella referenslaboratorier.

Med avvikelse från artikel 37.4 e får de behöriga myndigheterna, för det område som omfattas av de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 g, utse officiella laboratorier, utsedda till sådana av de behöriga myndigheterna på grundval av ett
undantag som antagits i enlighet med artikel 41, till nationella referenslaboratorier oberoende av huruvida de uppfyller
villkoret i artikel 37.4 e.
3.

Nationella referenslaboratorier ska

a) vara opartiska och fria från intressekonflikter och framför allt inte befinna sig i en situation som direkt eller indirekt kan
påverka deras yrkesetiska opartiskhet när de utför sina uppgifter som nationella referenslaboratorier,
b) ha eller genom kontrakt ha tillgång till kvalificerad personal med lämplig utbildning för de analys-, testnings- och
diagnostiktekniker som används inom laboratoriets kompetensområde, samt vid behov stödpersonal,
c) förfoga över eller ha tillgång till den infrastruktur och utrustning samt de produkter som behövs för att utföra de
uppgifter de ålagts,
d) se till att deras personal och eventuell kontraktsanställd personal har god kännedom om internationella standarder och
internationell praxis och att den senaste forskningen på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå beaktas i deras
arbete,
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e) vara utrustade med, eller ha tillgång till, nödvändig utrustning för att kunna utföra sina uppgifter i nödsituationer, och
f) i relevanta fall ha förutsättningar att följa relevanta standarder för biosäkerhet.
4.

Medlemsstaterna ska

a) meddela namn på och adress för varje nationellt referenslaboratorium till kommissionen, till relevant Europeiska
unionens referenslaboratorium och till övriga medlemsstater,
b) offentliggöra de uppgifter som avses i led a, och
c) uppdatera de uppgifter som avses i led a vid behov.
5.
Medlemsstater som har mer än ett nationellt referenslaboratorium för ett Europeiska unionens referenslaboratorium
ska säkerställa ett nära samarbete mellan dessa laboratorier så att samordningen dem emellan, samt med andra nationella
laboratorier och med berört Europeiska unionens referenslaboratorium är effektiv.
6.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning vad gäller fastställandet av krav för nationella referenslaboratorier, utöver de krav som anges i punkterna 2 och 3
i den här artikeln. Sådana delegerade akter ska begränsas till att säkerställa överensstämmelse med eventuella ytterligare krav
som antagits i enlighet med artikel 99.2.
Artikel 101
Ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier
1.

Nationella referenslaboratorier ska inom sina respektive kompetensområden

a) samarbeta med Europeiska unionens referenslaboratorier och delta i kurser och provningsjämförelser som organiseras av
dessa laboratorier,
b) samordna verksamheten vid de officiella laboratorier som utsetts i enlighet med artikel 37.1, i syfte att harmonisera och
förbättra metoderna för laboratorieanalys, laboratorietestning eller laboratoriediagnos och användningen av dessa
metoder,
c) i lämpliga fall organisera jämförande undersökningar eller prestationsprov mellan laboratorier, säkerställa en lämplig
uppföljning av sådana undersökningar och prov och informera de behöriga myndigheterna om resultaten och
uppföljningen av dem,
d) säkerställa att informationen från Europeiska unionens referenslaboratorium vidarebefordras till de behöriga
myndigheterna och till officiella laboratorier,
e) inom sitt arbetsområde ge de behöriga myndigheterna vetenskapligt och tekniskt stöd i samband med genomförandet av
de fleråriga nationella kontrollplaner som avses i artikel 109 och av samordnade kontrollprogram som antagits i
enlighet med artikel 112,
f) i förekommande fall validera reagenserna och partierna av reagenser, upprätta och uppdatera förteckningar över
tillgängliga referenssubstanser och referensreagenser samt över tillverkare och leverantörer av sådana substanser och
reagenser,
g) när så är nödvändigt hålla fortbildningskurser för personalen i de officiella laboratorier som utsetts i enlighet med
artikel 37.1, och
h) aktivt bistå den medlemsstat som har utsett dem vid diagnosen av utbrott av livsmedelsburna eller zoonotiska
sjukdomar, djursjukdomar eller växtskadegörare och, i fall av sändningar som innebär bristande efterlevnad av
bestämmelserna, genom bekräftande diagnoser, karaktärisering och epizootiska eller taxonomiska studier av isolat av
patogener eller prover av skadegörare.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning vad gäller fastställandet av ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier, utöver de krav som
anges i punkt 1 i den här artikeln. Sådana delegerade akter ska begränsas till att säkerställa överensstämmelse med
eventuella ytterligare krav och arbetsuppgifter som antas i enlighet med artikel 99.2.
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AVDELNING IV
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SAMARBETE

Artikel 102
Allmänna bestämmelser
1.
De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater ska ge varandra administrativt stöd i enlighet med
artiklarna 104–107, för att säkerställa en korrekt tillämpning av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i de fall som
berör mer än en medlemsstat.
2.
Administrativt stöd ska i förekommande fall, och genom överenskommelse mellan de berörda behöriga
myndigheterna, bestå i att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat deltar i sådan offentlig kontroll på plats som
utförs av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat.
3.

Denna avdelning ska inte påverka tillämpningen av nationell rätt som

a) är tillämplig på utlämnande av handlingar och information som är föremål för eller har anknytning till rättsliga
utredningar och domstolsförfaranden, inbegripet brottsutredningar, och
b) syftar till att skydda fysiska eller juridiska personers affärsintressen.
4.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att underlätta överföring från andra brottsbekämpande myndigheter, allmänna
åklagare och rättsliga myndigheter till den behöriga myndigheten av information om eventuell bristande efterlevnad av
sådana bestämmelser som avses i artikel 1.2 som är relevant för tillämpningen av denna avdelning och kan utgöra
a) en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även för miljön, eller
b) en eventuell överträdelse av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande
agerande.
5.
Alla meddelanden mellan behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 104–107 ska vara skriftliga, i pappersform
eller elektronisk form.
6.
För att rationalisera och förenkla kommunikationen ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa ett
standardformat för
a) begäran om stöd enligt artikel 104.1, och
b) meddelanden om gemensamma och återkommande anmälningar och svar.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 103
Förbindelseorgan
1.
Varje medlemsstat ska utse ett eller flera förbindelseorgan som ska fungera som kontaktpunkter och ha ansvaret för
att underlätta utväxling av meddelanden mellan behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 104–107.
2.
Utseendet av förbindelseorgan ska inte hindra att personalen vid de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater har
direkta kontakter, utbyter information eller samarbetar med varandra.
3.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och övriga medlemsstater kontaktuppgifter till sina förbindelseorgan
som har utsetts enligt punkt 1, och eventuella ändringar av dessa uppgifter.
4.
Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera den förteckning över förbindelseorgan som
medlemsstaterna har meddelat kommissionen enligt punkt 3.
5.
Varje begäran om stöd enligt artikel 104.1 samt anmälningar och meddelanden enligt artiklarna 105, 106 och 107
ska överlämnas av ett förbindelseorgan till dess motsvarighet i den medlemsstat till vilken begäran eller anmälan riktar sig.
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6.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa specifikationerna för de tekniska verktyg och förfaranden för
kommunikation mellan de förbindelseorgan som har utsetts i enlighet med punkt 1 i denna artikel. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 104
Stöd efter begäran
1.
Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat anser att de behöver data eller information från de behöriga
myndigheterna i en annan medlemsstat för att utföra offentlig kontroll eller för att verkningsfullt kunna följa upp kontroller
på sitt territorium, ska de lägga fram en motiverad begäran om administrativt stöd till de behöriga myndigheterna i den
medlemsstaten. De anmodade behöriga myndigheterna ska
a) utan dröjsmål bekräfta att de tagit emot begäran,
b) när den begärande behöriga myndigheten så anger, inom tio arbetsdagar från den dag då de tog emot begäran meddela
hur lång tid de uppskattningsvis behöver för att lämna ett väl underbyggt svar på begäran, och
c) utföra de offentliga kontroller eller de undersökningar som är nödvändiga för att utan dröjsmål kunna ge de begärande
behöriga myndigheterna alla nödvändiga uppgifter och dokument så att de kan fatta välgrundade beslut och verifiera att
unionens bestämmelser efterlevs inom deras jurisdiktion.
2.

Dokument får översändas i original eller kopia.

3.
Genom överenskommelse mellan de begärande behöriga myndigheterna och de anmodade behöriga myndigheterna
får personal som utsetts av den begärande myndigheten närvara vid de offentliga kontroller och de undersökningar som
avses i punkt 1 c, och som utförs av de anmodade behöriga myndigheterna.
I sådana fall ska personalen vid de begärande behöriga myndigheterna
a) alltid kunna uppvisa en skriftlig fullmakt, där deras identitet och officiella behörighet anges,
b) genom den anmodade myndighetens förmedling, av aktören beviljas tillträde till samma lokaler och tillgång till samma
dokument som personalen vid de anmodade behöriga myndigheterna, och endast för ändamål som avser den pågående
administrativa utredningen, och
c) inte ha rätt att på eget initiativ utöva de utredningsbefogenheter som tilldelats tjänstemännen vid de anmodade behöriga
myndigheterna.
Artikel 105
Stöd utan begäran vid bristande efterlevnad
1.
Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat får kännedom om ett fall av bristande efterlevnad och om den
bristande efterlevnaden kan få konsekvenser för en annan medlemsstat, ska de utan otillbörligt dröjsmål och på eget
initiativ anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten.
2.

De behöriga myndigheter som har tagit emot en anmälan enligt punkt 1 ska

a) utan otillbörligt dröjsmål bekräfta att de tagit emot anmälan,
b) om den begärande behöriga myndigheten så anger, inom tio arbetsdagar från den dag då de tog emot anmälan meddela
i) vilka undersökningar de har för avsikt att utföra, eller
ii) varför de anser att det inte är nödvändigt att utföra några undersökningar, samt
c) om de undersökningar som avses i led b anses vara nödvändiga, undersöka saken och utan dröjsmål underrätta de
anmälande behöriga myndigheterna om resultaten och, i förekommande fall, om vilka åtgärder som vidtagits.
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Artikel 106
Stöd vid bristande efterlevnad som innebär en risk eller en upprepad eller potentiellt allvarlig överträdelse
1.
Om de behöriga myndigheterna i samband med offentliga kontroller av djur eller varor med ursprung i en annan
medlemsstat fastställer att sådana djur eller varor inte uppfyller kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och att de
därmed medför risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade
organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, eller att detta innebär en potentiell allvarlig överträdelse av dessa
bestämmelser, ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den avsändande
medlemsstaten samt i övriga berörda medlemsstater, så att dessa behöriga myndigheter kan genomföra lämpliga
undersökningar.
2.

De behöriga myndigheter som tagit emot en anmälan ska utan dröjsmål

a) bekräfta att de tagit emot anmälan,
b) om den anmälande behöriga myndigheten så anger, meddela vilka undersökningar de har för avsikt att utföra,
c) undersöka saken, vidta alla nödvändiga åtgärder och underrätta de anmälande behöriga myndigheterna om vilka
undersökningar och vilken typ av offentlig kontroll som utförts samt om vilka beslut som fattats och varför.
3.
Om de anmälande behöriga myndigheterna har anledning att tro att de undersökningar som utförts eller de åtgärder
som vidtagits av de behöriga myndigheter som tagit emot anmälan inte i tillräcklig utsträckning åtgärdar den fastställda
bristande efterlevnaden, ska de begära att de behöriga myndigheter som tagit emot anmälan kompletterar den offentliga
kontrollen eller de åtgärder som vidtagits. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna från de två medlemsstaterna
a) gemensamt försöka finna en lösning för att på lämpligt sätt åtgärda den bristande efterlevnaden, inklusive genom
gemensamma offentliga kontroller och gemensamma undersökningar som utförs i enlighet med artikel 104.3, och
b) utan dröjsmål underrätta kommissionen om de inte kan enas om lämpliga åtgärder.
4.
Om offentlig kontroll av djur eller varor med ursprung i en annan medlemsstat visar på upprepade fall av bristande
efterlevnad enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten utan dröjsmål underrätta
kommissionen och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om detta.
Artikel 107
Stöd på grundval av information som lämnas av tredjeländer
1.
Om de behöriga myndigheterna får information från ett tredjeland om bristande efterlevnad av de bestämmelser som
avses i artikel 1.2 eller om risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, ska de utan dröjsmål
a) underrätta de behöriga myndigheterna i övriga berörda medlemsstater om detta, och
b) underrätta kommissionen, om informationen är eller kan tänkas vara relevant på unionsnivå.
2.
Information som erhållits vid offentlig kontroll och undersökningar som har utförts i enlighet med den här
förordningen får vidarebefordras till det tredjeland som avses i punkt 1, under förutsättning att
a) de behöriga myndigheter som har tillhandahållit informationen har gett sitt samtycke,
b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd som behövs för att samla in belägg för praxis som strider eller som förefaller
strida mot unionsbestämmelserna eller som utgör en risk för människor, djur, växter eller miljön, och
c) relevanta unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer efterlevs.
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Artikel 108
Samordnat stöd och uppföljning från kommissionens sida
1.
Om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna inte kan enas om lämpliga åtgärder för att åtgärda den
bristande efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska kommissionen utan dröjsmål samordna de åtgärder
och insatser som de behöriga myndigheterna vidtar i enlighet med denna avdelning om den information som
kommissionen har tillgång till antingen
a) visar verksamhet som strider mot, eller förefaller strida mot, de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och denna
verksamhet har eller kanske har följder i mer än en medlemsstat, eller
b) visar att samma eller liknande verksamhet som strider mot, eller förefaller strida mot, de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 kanske bedrivs i mer än en medlemsstat.
2.

I de fall som avses i punkt 1 får kommissionen

a) i samarbete med den berörda medlemsstaten sända ut en grupp inspektörer för offentlig kontroll på plats,
b) genom genomförandeakter begära att de behöriga myndigheterna i den avsändande medlemsstaten och, i
förekommande fall, i andra berörda medlemsstater, på lämpligt sätt förstärker den offentliga kontrollen och rapporterar
till kommissionen om vilka åtgärder de vidtagit,
c) vidta andra lämpliga åtgärder i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 144 i syfte att komplettera denna förordning
genom att fastställa bestämmelser för snabbt utbyte av information i de fall som avses i punkt 1.

AVDELNING V
PLANERING OCH RAPPORTERING

Artikel 109
Fleråriga nationella kontrollplaner och ett organ för de fleråriga nationella kontrollplanerna
1.
Medlemsstaterna ska se till att offentlig kontroll som regleras av denna förordning utförs av behöriga myndigheter
utifrån en flerårig nationell kontrollplan, vars utarbetande och genomförande samordnas inom deras territorium.
2.

Medlemsstaterna ska utse ett organ med uppgift att

a) samordna utarbetandet av den fleråriga nationella kontrollplanen mellan alla behöriga myndigheter med ansvar för
offentlig kontroll,
b) säkerställa att den fleråriga nationella kontrollplanen är konsekvent,
c) samla in information om genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen med tanke på framläggandet av de
årliga rapporter som avses i artikel 113 och den översyn och uppdatering av dessa som krävs enligt artikel 111.2.
Artikel 110
Innehållet i de fleråriga nationella kontrollplanerna
1.
Fleråriga nationella kontrollplaner ska utarbetas för att säkerställa att offentlig kontroll planeras inom alla de områden
som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 9 och med de
bestämmelser som avses i artiklarna 18–27.
2.
De fleråriga nationella kontrollplanerna ska innehålla allmän information om hur systemen för offentlig kontroll är
uppbyggda och organiserade i den berörda medlemsstaten på vart och ett av de berörda områden, samt information om
åtminstone följande:
a) Den fleråriga nationella kontrollplanens strategiska mål och hur dessa återspeglas i prioriteringen av offentlig kontroll
och fördelning av resurser.
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b) Riskklassificeringen av offentlig kontroll.
c) De behöriga myndigheter som utsetts och deras uppgifter på central, regional och lokal nivå samt vilka resurser dessa
myndigheter har till sitt förfogande.
d) Om så är lämpligt, vilka uppgifter som utförs av organ med delegerade uppgifter.
e) Den allmänna organisationen och förvaltningen av offentlig kontroll på nationell, regional och lokal nivå, inklusive
offentlig kontroll vid enskilda anläggningar.
f) Kontrollsystem som används inom olika sektorer och samordning mellan olika enheter inom de behöriga myndigheter
som ansvarar för offentlig kontroll inom dessa sektorer.
g) Förfaranden och arrangemang som införts för att se till att de berörda myndigheterna uppfyller de krav som avses i
artikel 5.1.
h) Utbildning av de behöriga myndigheternas personal.
i) De dokumenterade förfaranden som avses i artikel 12.1.
j) Den allmänna organisationen och tillämpningen av beredskapsplanerna i enlighet med de bestämmelser som avses i
artikel 1.2.
k) Den allmänna organisationen av samarbetet och det ömsesidiga stödet mellan de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna.
Artikel 111
Utarbetande, uppdatering och översyn av fleråriga nationella kontrollplaner
1.
Medlemsstaterna ska se till att den fleråriga nationella kontrollplan som avses i artikel 109.1 tillhandahålls
allmänheten, med undantag av de delar av planen vars röjande skulle kunna undergräva den offentliga kontrollens
verkningsfullhet.
2.
Den fleråriga nationella kontrollplanen ska regelbundet uppdateras så att den anpassas till ändringar i de
bestämmelser som avses i artikel 1.2, och ses över så att hänsyn tas till åtminstone följande faktorer:
a) Uppkomst av nya sjukdomar, växtskadegörare eller andra risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd
eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
b) Betydande förändringar av de behöriga nationella myndigheternas uppbyggnad, ledning eller verksamhet.
c) Resultaten av medlemsstaternas offentliga kontroller.
d) Resultaten av kommissionens kontroller som utförts i medlemsstaten enlighet med artikel 116.1.
e) Vetenskapliga rön.
f) Resultaten av offentlig kontroll som utförts i en medlemsstat av behöriga myndigheter från tredjeländer.
3.
Medlemsstaterna ska på begäran förse kommissionen med den senaste uppdaterade versionen av sina fleråriga
nationella kontrollplaner.
Artikel 112
Samordnade kontrollprogram och insamling av information och data
I syfte att genomföra en unionsomfattande riktad bedömning av tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 1.2
eller i syfte att fastställa förekomsten av vissa faror i hela unionen får kommissionen anta genomförandeakter med avseende
på
a) genomförandet av samordnade kontrollprogram med begränsad varaktighet inom ett av de områden som omfattas av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) organisationen, på ad hoc-basis, av data- och informationsinsamling i samband med tillämpningen av vissa av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller när det gäller förekomsten av vissa faror.
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Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 113
Medlemsstaternas årliga rapporter
1.

Senast den 31 augusti varje år ska varje medlemsstat till kommissionen överlämna en rapport som innehåller

a) eventuella ändringar av den fleråriga nationella kontrollplanen som gjorts för att ta hänsyn till de faktorer som avses i
artikel 111.2,
b) resultaten av de offentliga kontroller som utförts under det föregående året enligt den fleråriga nationella kontrollplanen,
c) den typ och det antal fall av bristande efterlevnad enligt bestämmelserna i artikel 1.2, per område, som de behöriga
myndigheterna upptäckt under föregående år,
d) de åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett verkningsfullt genomförande av den fleråriga nationella kontrollplanen,
inklusive efterlevnadsåtgärder och resultaten av dessa åtgärder, och
e) en länk till den behöriga myndighetens webbsida innehållande den offentliga information om avgifter och pålagor som
avses i artikel 85.2.
2.
För att säkerställa att de årliga rapporter som avses i punkt 1 utformas på ett enhetligt sätt ska kommissionen genom
genomförandeakter fastställa och vid behov uppdatera standardiserade förlagor som ska användas vid inlämning av den
information och de data som avses i den punkten.
Dessa genomförandeakter ska, när så är möjligt, tillåta att de standardiserade förlagor som fastställts av kommissionen
används vid inlämning av andra rapporter om offentlig kontroll som de behöriga myndigheterna är skyldiga att överlämna
till kommissionen i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet
med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 114
Kommissionens årliga rapporter
1.
Senast den 31 januari varje år ska kommissionen offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av offentlig
kontroll i medlemsstaterna, med beaktande av
a) de årliga rapporter som medlemsstaterna har lämnat i enlighet med artikel 113, och
b) resultaten av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 116.1.
2.
Den årliga rapport som avses i punkt 1 får i förekommande fall innehålla rekommendationer angående eventuella
förbättringar av systemen för offentlig kontroll i medlemsstaterna och av viss offentlig kontroll på vissa områden.
Artikel 115
Beredskapsplaner för livsmedel och foder
1.
För tillämpningen av den allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) nr 178/2002 ska
medlemsstaterna upprätta beredskapsplaner för livsmedel och foder med åtgärder som utan dröjsmål ska vidtas om
livsmedel eller foder visar sig utgöra en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa, antingen direkt eller via miljön.
2.

De beredskapsplaner för livsmedel och foder som avses i punkt 1 ska innehålla uppgifter om

a) vilka behöriga myndigheter som ska medverka,
b) befogenheter och ansvarsområden för de myndigheter som avses i led a, och
c) kanaler och förfaranden för informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och andra berörda parter, beroende på vad
som är lämpligt.
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3.
Medlemsstaterna ska regelbundet se över sina beredskapsplaner för livsmedel och foder för att ta hänsyn till
organisationsändringar inom de behöriga myndigheterna och erfarenheter som vunnits i samband med genomförandet av
planen och under simuleringsövningar.
4.

Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på följande:

a) Bestämmelser för att upprätta de beredskapsplaner som avses i punkt 1 i denna artikel, i den utsträckning som krävs för
att säkerställa en enhetlig och verkningsfull användning av den allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55.1 i
förordning (EG) nr 178/2002.
b) Berörda parters roll i upprättandet och genomförandet av beredskapsplanerna.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

AVDELNING VI
UNIONENS VERKSAMHET

KAPITEL I

Kommissionens kontroller

Artikel 116
Kommissionens kontroller i medlemsstaterna
1.

Kommissionens experter ska utföra kontroller, inbegripet revisioner, i varje medlemsstat för att

a) verifiera tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och de som föreskrivs i den här förordningen,
b) verifiera att nationella kontrollsystem på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 och
bestämmelserna i denna förordning fungerar som de ska och att de behöriga myndigheter som förvaltar dem sköter sina
uppgifter,
c) undersöka och samla in information om
i) offentlig kontroll och efterlevnadsåtgärder på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2
och bestämmelserna i denna förordning,
ii) betydande eller återkommande problem med tillämpningen eller genomdrivandet av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2,
iii) nödsituationer, nya problem eller ny utveckling i medlemsstaterna på de områden som omfattas av de bestämmelser
som avses i artikel 1.2 och bestämmelserna i denna förordning.
2.
De kontroller som avses i punkt 1 ska organiseras i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och
utföras regelbundet.
3.
De kontroller som avses i punkt 1 får även omfatta verifiering på plats. Kommissionens experter får åtfölja personalen
vid de behöriga myndigheter som utför den offentliga kontrollen.
4.
Experter från medlemsstaterna får bistå kommissionens experter. Nationella experter som åtföljer kommissionens
experter ska ges samma rätt till tillträde som kommissionens egna experter.
Artikel 117
Rapporter från kommissionen om kontroller i medlemsstaterna
Kommissionen ska
a) utarbeta ett utkast till rapport om resultaten och om rekommendationerna för att ta itu med de brister som identifierats
av dess experter vid kontroller som utförts i enlighet med artikel 116.1,
b) förse den medlemsstat där kontrollerna utfördes med en kopia av utkastet till den rapport som avses i led a för
kommentarer,
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c) beakta kommentarerna från den medlemsstat som avses i led b vid utarbetandet av den slutliga rapporten om resultaten
av de kontroller som utförts av kommissionens experter i medlemsstaterna enligt artikel 116.1, och
d) offentliggöra den slutliga rapport som avses i led c och kommentarerna från den medlemsstat som avses i led b.
Artikel 118
Program för kommissionens kontroller i medlemsstaterna
1.

Kommissionen ska genom genomförandeakter

a) fastställa ett årligt eller flerårigt kontrollprogram för de kontroller som ska utföras av kommissionens experter i
medlemsstaterna enligt artikel 116.1, och
b) i slutet av varje år underrätta medlemsstaterna om det årliga kontrollprogrammet eller om eventuella uppdateringar av
det fleråriga kontrollprogrammet för det följande året.
2.
Kommissionen får genom genomförandeakter ändra sitt kontrollprogram för att ta hänsyn till utvecklingen inom de
områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrättas om varje
sådan ändring.
Artikel 119
Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller kommissionens kontroller
Medlemsstaterna ska
a) vidta lämpliga uppföljningsåtgärder för att åtgärda eventuella specifika eller systemiska brister som kommissionens
experter identifierat genom de kontroller som utförts i enlighet med artikel 116.1,
b) ge nödvändigt tekniskt stöd och tillhandahålla tillgänglig dokumentation, inklusive, på berättigad begäran, resultaten av
de revisioner som avses i artikel 6, samt annat tekniskt stöd som kommissionens experter begär, så att de kan utföra
kontrollerna på ett effektivt och verkningsfullt sätt, och
c) ge nödvändigt stöd för att säkerställa att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler, till djur
och varor samt tillgång till information och datasystem som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Artikel 120
Kommissionens kontroller i tredjeländer
1.

Kommissionens experter får utföra kontroller i tredjeländer för att

a) verifiera att ett tredjelands lagstiftning och system, inklusive officiella intyganden och utfärdandet av officiella intyg,
officiella etiketter eller märken och andra officiella attesteringar, överensstämmer eller är likvärdiga med kraven i de
bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) verifiera att tredjelandets kontrollsystem har kapacitet att säkerställa att sändningar av djur och varor som exporteras till
unionen uppfyller relevanta krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller andra krav som
konstaterats vara åtminstone likvärdiga,
c) samla in information och data för att kartlägga orsakerna till återkommande eller nya problem vid export av djur och
varor från ett tredjeland.
2.

I samband med de kontroller som avses i punkt 1 ska särskild hänsyn tas till följande:

a) Tredjelandets lagstiftning.
b) Hur tredjelandets behöriga myndigheter är organiserade, deras befogenheter och oberoende, vilket överinseende de är
föremål för och vilka befogenheter de har för att genomdriva den tillämpliga lagstiftningen på ett verkningsfullt sätt.
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c) Den utbildning personalen vid den behöriga myndigheten i tredjelandet har för utförandet av offentlig kontroll.
d) De resurser, däribland de anordningar för analys, testning och diagnostik, som står till behöriga myndigheters
förfogande.
e) Förekomsten av prioritetsbaserade dokumenterade kontrollförfaranden och kontrollsystem och hur dessa fungerar.
f) I tillämpliga fall, situationen vad gäller djurs hälsa och djurskydd, zoonoser och växtskydd samt förfaranden för att
anmäla utbrott av djursjukdomar och växtskadegörare till kommissionen och berörda internationella organ.
g) Omfattningen och genomförandet av kontroller genom den behöriga myndigheten i tredjelandet när det gäller djur,
växter och produkter av dessa som kommer från andra tredjeländer.
h) De försäkringar som tredjelandet kan ge om att dess lagstiftning överensstämmer eller är likvärdig med kraven i de
bestämmelser som avses i artikel 1.2.
3.
För att de kontroller som avses i punkt 1 ska kunna utföras på ett effektivt och verkningsfullt sätt får kommissionen,
innan den utför kontrollerna, begära att det berörda tredjelandet tillhandahåller
a) den nödvändiga information som avses i artikel 125.1, och
b) i lämpliga och nödvändiga fall, skriftlig dokumentation om den kontroll som landets behöriga myndigheter utför.
4.
Kommissionen får utse experter från medlemsstaterna som ska bistå deras egna experter vid de kontroller som avses i
punkt 1.
Artikel 121
Frekvensen för kommissionens kontroller i tredjeländer
Frekvensen för kommissionens kontroller i tredjeländer enligt artikel 120 ska bestämmas utifrån följande kriterier:
a) En riskvärdering av de djur och varor som exporteras till unionen från det berörda tredjelandet.
b) De bestämmelser som avses i artikel 1.2.
c) Volym och typ av djur och varor som förs in i unionen från det berörda tredjelandet.
d) Resultaten av kontroller som redan utförts av kommissionens experter eller av andra kontrollorgan.
e) Resultaten av offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen från det berörda tredjelandet och av annan
offentlig kontroll som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har utfört.
f) Information från Efsa eller liknande organ.
g) Information från internationellt erkända organ såsom
i) Världshälsoorganisationen,
ii) Codex Alimentarius-kommissionen,
iii) Världsorganisationen för djurhälsa (OIE),
iv) Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet och alla andra regionala växtskyddsorganisationer
som inrättats i enlighet med den internationella växtskyddskonventionen (IPPC),
v) IPPC:s sekretariat,
vi) Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,
vii) FN:s ekonomiska kommission för Europa,
viii) sekretariatet för Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald.

7.4.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/89

h) Belägg för nya sjukdomssituationer eller andra omständigheter som kan medföra att djur och varor som förs in i
unionen från ett tredjeland innebär hälso- eller miljörisker eller en risk för bedrägligt eller vilseledande agerande.
i) Behovet av att undersöka nödsituationer i enskilda tredjeländer och att reagera på dessa situationer.
Artikel 122
Rapporter från kommissionen om kontroller i tredjeländer
Kommissionen ska rapportera om resultaten av varje kontroll som utförs i enlighet med artiklarna 120 och 121.
Rapporterna ska i förekommande fall innehålla rekommendationer.
Kommissionen ska offentliggöra rapporterna.
Artikel 123
Program för kommissionens kontroller i tredjeländer
Kommissionen ska i förväg underrätta medlemsstaterna om sitt program för kontroller i tredjeländer och avge rapport om
resultatet. Kommissionen får ändra kontrollprogrammet för att ta hänsyn till utvecklingen på de områden som omfattas av
de bestämmelser som avses i artikel 1.2. Medlemsstaterna ska i förväg underrättas om varje sådan ändring.
Artikel 124
Tredjeländers kontroller i medlemsstaterna
1.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om kontroller som behöriga myndigheter i tredjeländer planerar att
utföra på sina territorier på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
2.
Kommissionens experter får delta i de kontroller som avses i punkt 1, på begäran av de behöriga myndigheterna i de
medlemsstater där kontrollerna utförs.
3.

Kommissionens experter ska främst delta i de kontroller som avses i punkt 1 för att

a) ge råd om de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) förmedla information och data som finns tillgängliga på unionsnivå och som kan vara till nytta i samband med de
kontroller som de behöriga myndigheterna i tredjelandet utför,
c) de kontroller som de behöriga myndigheterna i tredjeländer utför i olika medlemsstater ska kunna utföras på ett
konsekvent och enhetligt sätt.

KAPITEL II

Villkor för införsel till unionen av djur och varor

Artikel 125
Information om tredjeländers kontrollsystem
1.
Kommissionen ska begära att tredjeländer som avser att exportera djur och varor till unionen lämnar följande
korrekta och aktuella uppgifter om den allmänna organisationen och förvaltningen av system för sanitär kontroll och för
växtskyddskontroll inom deras territorium:
a) Alla sanitära bestämmelser eller växtskyddsbestämmelser som har antagits eller föreslagits inom deras territorium.
b) Förfaranden för riskvärdering och faktorer som beaktas vid riskvärderingen och vid fastställandet av lämplig nivå för
sanitärt skydd eller växtskydd.
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c) Alla förfaranden och mekanismer för kontroll och inspektion inklusive, om detta är relevant, de som tillämpas för djur
eller varor som kommer från andra tredjeländer.
d) Mekanismer för officiellt intygande.
e) I förekommande fall, åtgärder som vidtagits till följd av de rekommendationer som avses i artikel 122 första stycket.
f) I förekommande fall, resultaten av kontroller av djur och varor som är avsedda att exporteras till unionen.
g) I förekommande fall, information om de ändringar som gjorts när det gäller kontrollsystemens uppbyggnad och
funktion i syfte att uppfylla unionens sanitära krav eller växtskyddskrav eller rekommendationer enligt artikel 122 första
stycket.
2.
Den begäran om information som avses i punkt 1 ska vara proportionell och ta hänsyn till vilken typ av djur och
varor som ska exporteras till unionen och till särskilda omständigheter och strukturen i tredjelandet.
Artikel 126
Fastställande av ytterligare villkor för införsel av djur och varor till unionen
1.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på de villkor som de djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer ska uppfylla och som
är nödvändiga för att säkerställa att djuren och varorna uppfyller de relevanta kraven i de bestämmelser som avses i
artikel 1.2, med undantag av artikel 1.2 d, e, g och h, eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.
2.
Villkoren i de delegerade akter som avses i punkt 1 ska identifiera djur och varor genom att hänvisa till deras KNnummer och kan omfatta följande:
a) Kravet att vissa djur och varor endast får föras in i unionen från ett tredjeland eller en region i ett tredjeland som finns
med i en förteckning som upprättats av kommissionen för detta ändamål.
b) Kravet att sändningar av vissa djur och varor från tredjeländer ska avsändas från och komma från eller beredas i
anläggningar som uppfyller de relevanta kraven i punkt 1 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.
c) Kravet att sändningar av vissa djur och varor ska åtföljas av ett officiellt intyg, en officiell attestering eller av andra belägg
för att sändningen uppfyller de relevanta krav som avses i punkt 1 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone
likvärdiga, inklusive resultatet av den analys som utförts av ett ackrediterat laboratorium.
d) Skyldigheten att lägga fram de belägg som avses i led c i ett särskilt format.
e) Andra krav som är nödvändiga för att säkerställa att vissa djur och varor erbjuder en skyddsnivå för hälsan och, när det
gäller genetiskt modifierade organismer, även för miljön, som motsvarar den som säkerställas genom de krav som avses i
punkt 1.
3.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser med avseende på vilken typ av officiella intyg
och attesteringar som krävs och hur de ska utformas, eller med avseende på de belägg som krävs i enlighet med
bestämmelserna i punkt 2 c i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 145.2.
Artikel 127
Upptagande av tredjeländer på den förteckning som avses i artikel 126.2 a
1.
När ett tredjeland eller en region i ett tredjeland upptas på den förteckning som avses i artikel 126.2 a ska detta ske i
enlighet med punkterna 2 och 3 i den här artikeln.
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2.
Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna den begäran som det berörda tredjelandet översänder till
den för det ändamål som anges i punkt 1 i denna artikel, åtföljd av lämpliga belägg och garantier för att de berörda djuren
och varorna från det tredjelandet uppfyller de relevanta krav som avses i artikel 126.1 eller andra likvärdiga krav. Dessa
genomförandeakter ska antas och uppdateras i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
3.
Kommissionen ska fatta beslut om den begäran som avses i punkt 2, med hänsyn till följande, beroende på vad som är
lämpligt:
a) Tredjelandets lagstiftning inom den berörda sektorn.
b) Hur de behöriga myndigheterna och dess kontrollenheter i det berörda tredjelandet är uppbyggda och organiserade,
deras befogenheter, de garantier som kan lämnas vad gäller tillämpningen och genomdrivandet av tredjelandets
lagstiftning inom den berörda sektorn samt tillförlitligheten när det gäller förfarandena för officiellt intygande.
c) Hur de behöriga myndigheterna i tredjelandet utför lämplig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet för att
bedöma förekomsten av faror för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
d) Hur regelbundet och snabbt tredjelandet lämnar information om förekomsten av faror för människors eller djurs hälsa,
växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön.
e) De garantier som tredjelandet lämnar för att
i) de villkor som gäller för de anläggningar från vilka djur eller varor exporteras till unionen är likvärdiga med de krav
som avses i artikel 126.1,
ii) en förteckning över de anläggningar som avses i led i upprättas och uppdateras,
iii) förteckningen över de anläggningar som avses i led i och uppdateringar av denna förteckning överlämnas till
kommissionen utan dröjsmål,
iv) den behöriga myndigheten i tredjelandet utför regelbundna och verkningsfulla kontroller av de anläggningar som
avses i led i,
f) resultatet av de kontroller som kommissionen utfört i tredjelandet i enlighet med artikel 120.1,
g) andra uppgifter eller data om tredjelandets möjlighet att se till att endast sådana djur eller varor förs in i unionen som
erbjuder en skyddsnivå som är identisk eller likvärdig med den som fastställs i de relevanta krav som avses i
artikel 126.1.
4.
Kommissionen ska stryka hänvisningen till ett tredjeland eller en region i ett tredjeland från den förteckning som avses
i artikel 126.2 a om villkoren för upptagande på förteckningen inte längre är uppfyllda. Det förfarande som avses i punkt 2 i
den här artikeln ska tillämpas.
Artikel 128
Särskilda åtgärder när det gäller införsel till unionen av vissa djur och varor
1.
Om det i andra fall än de som avses i artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 och i artikel 249 i förordning (EU)
2016/429 finns belägg för att införseln till unionen av vissa djur eller varor som har sitt ursprung i ett tredjeland, en region
i detta eller i en grupp av tredjeländer utgör en risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd eller, när det gäller genetiskt
modifierade organismer, även för miljön, eller om det finns belägg för att det förekommer omfattande och allvarlig
bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i den här förordningen, ska kommissionen genom
genomförandeåtgärder vidta de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa sådana risker eller se till att den identifierade
bristande efterlevnaden upphör. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i
artikel 145.2 i den här förordningen.
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2.
De åtgärder som avses i punkt 1 ska identifiera djur och varor genom att hänvisa till deras KN-nummer och kan
omfatta följande:
a) Förbud mot införsel till unionen av de djur och varor som avses i punkt 1 och som har sitt ursprung i eller som avsänds
från de berörda tredjeländerna eller regioner i dessa.
b) Krav på att de djur och varor som avses i punkt 1 och som har sitt ursprung i eller som avsänds från vissa tredjeländer
eller regioner i dessa, före avsändningen genomgår särskild behandling eller särskilda kontroller.
c) Krav på att de djur och varor som avses i punkt 1 och som har sitt ursprung i eller som avsänds från vissa tredjeländer
eller regioner i dessa, vid införseln till unionen genomgår särskild behandling eller särskilda kontroller.
d) Krav på att sändningar av de djur och varor som avses i punkt 1 i denna artikel och som har sitt ursprung i eller som
avsänds från vissa tredjeländer eller regioner i dessa, åtföljs av ett officiellt intyg, en officiell attestering, eller av andra
belägg för att sändningen uppfyller de krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller andra krav som
konstaterats vara åtminstone likvärdiga.
e) Krav på att de belägg som avses i led d lämnas i ett särskilt format.
f) Andra åtgärder som är nödvändiga för att begränsa risken.
3.

När de åtgärder som avses i punkt 2 antas ska hänsyn tas till

a) den information som samlats in i enlighet med artikel 125,
b) övrig information som det berörda tredjelandet har lämnat, och
c) vid behov resultaten av de kommissionskontroller som avses i artikel 120.1.
4.
När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på människors eller
djurs hälsa eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även miljöskyddet, ska
kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 145.3.
Artikel 129
Likvärdighet
1.
Inom de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, med undantag av artikel 1.2 d, e, g och h,
får kommissionen genom genomförandeakter erkänna att åtgärder som tillämpas i ett tredjeland eller regioner i detta, är
likvärdiga med kraven i de bestämmelserna, på grundval av
a) en grundlig undersökning av de uppgifter och data som det berörda tredjelandet har lämnat i enlighet med artikel 125.1,
och
b) om så är lämpligt, ett tillfredsställande resultat av en kontroll som har utförts i enlighet med artikel 120.1.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
2.
De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska fastställa de praktiska arrangemangen för införseln av djur och varor
till unionen från det berörda tredjelandet, eller regioner i detta, och får omfatta följande:
a) Vilken typ av officiellt intyg eller officiell attestering som ska åtfölja djuren eller varorna samt vad intyget eller
attesteringen ska innehålla.
b) Särskilda krav tillämpliga på införsel till unionen av djuren eller varorna och den offentliga kontroll som ska utföras vid
införseln till unionen.
c) Om nödvändigt, förfaranden för att upprätta och göra ändringar i förteckningar över regioner eller anläggningar i det
berörda tredjelandet från vilka införsel av djur och varor till unionen är tillåten.
3.
Kommissionen ska genom genomförandeakter utan dröjsmål upphäva de genomförandeakter som föreskrivs i punkt
1 i denna artikel om något av villkoren för erkännande av likvärdighet inte längre uppfylls. Dessa genomförandeakter ska
antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
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KAPITEL III

Utbildning av personal vid de behöriga myndigheterna och vid andra myndigheter

Artikel 130
Utbildning och utbyten av personal
1.
Kommissionen får anordna utbildningsinsatser för de behöriga myndigheternas personal och, i förekommande fall,
för personal vid andra myndigheter i medlemsstaterna som deltar i undersökningar av eventuella överträdelser av denna
förordning och av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
Kommissionen ska anordna dessa utbildningsinsatser i samarbete med de berörda medlemsstaterna.
2.
De utbildningsinsatser som avses i punkt 1 ska göra det lättare att utarbeta ett harmoniserat tillvägagångssätt för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i medlemsstaterna. De ska, beroende på vad som är lämpligt, handla om
a) denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) de kontrollmetoder och kontrolltekniker som är relevanta vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som de
behöriga myndigheterna utför,
c) metoder och tekniker för produktion, bearbetning och saluföring.
3.
De utbildningsinsatser som avses i punkt 1 får vara öppna för personal vid behöriga myndigheter i tredjeländer och
kan också anordnas utanför unionen.
4.
De behöriga myndigheterna ska se till att de kunskaper som förvärvats genom de utbildningsinsatser som avses i
punkt 1 i denna artikel sprids efter behov och används på lämpligt sätt i de personalutbildningsprogram som avses i
artikel 5.4.
Utbildningsinsatser som syftar till att sprida sådan kunskap ska ingå i de utbildningsprogram som avses i artikel 5.4.
5.
Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna anordna utbyten mellan de behöriga myndigheterna i två eller
flera medlemsstater för den personal som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
Sådana utbyten får ske genom att personal vid behöriga myndigheter i en medlemsstat tillfälligt utstationeras till behöriga
myndigheter i en annan medlemsstat, eller genom utbyten av personal mellan relevanta behöriga myndigheter.
6.
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för organisationen av de utbildningsinsatser
som avses i punkt 1 och de program som avses i punkt 5 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med
det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.

KAPITEL IV

Informationshanteringssystem

Artikel 131
Informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc)
1.
Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, inrätta och förvalta ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) för integrerad drift av de mekanismer och verktyg genom vilka data, information och
dokument som gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet förvaltas, hanteras och utbyts automatiskt.
2.
Medlemsstaterna och kommissionen får behandla personuppgifter genom Imsoc och alla dess komponenter endast i
syfte att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning och med de
bestämmelser som avses i artikel 1.2.
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Artikel 132
Imsocs grundläggande funktioner
Imsoc ska
a) möjliggöra datoriserad hantering och datoriserat utbyte av information, data och dokument som är nödvändiga för att
utföra offentlig kontroll eller som har framkommit vid offentlig kontroll eller registreringen av den offentliga kontrollen
eller resultaten av den i alla de fall där denna förordning, de bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller de delegerade akter
och genomförandeakter som föreskrivs i artiklarna 16–27 föreskriver utbyte av sådan information eller sådana data och
dokument mellan behöriga myndigheter, mellan behöriga myndigheter och kommissionen och, om så är lämpligt, med
andra myndigheter och aktörerna,
b) tillhandahålla en mekanism för utbyte av data, information och dokument i enlighet med artiklarna 102–108,
c) tillhandahålla ett verktyg för insamling och förvaltning av de rapporter om offentlig kontroll som medlemsstater lämnar
till kommissionen,
d) möjliggöra utarbetande, hantering och överföring, även i elektronisk form, av den färdjournal som avses i artikel 5.4 i
förordning (EG) nr 1/2005, av journaler som uppnåtts genom det navigeringssystem som avses i artikel 6.9 i den
förordningen, av officiella intyg och av hälsodokumentet CHED som avses i artikel 56 i den här förordningen, samt
e) integrera befintliga datoriserade system som förvaltas av kommissionen, som används för snabbt utbyte av data,
information och dokument i samband med risker för människors och djurs hälsa, växtskydd och djurskydd och som
inrättades genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002, artikel 20 i förordning (EU) 2016/429 och artikel 103 i
förordning (EU) 2016/2031 samt tillhandahålla lämpliga kopplingar mellan dessa system och dess övriga komponenter.
Artikel 133
Användning av Imsoc i fall där djur och varor är föremål för viss offentlig kontroll
1.
När det gäller djur eller varor vars förflyttningar inom unionen eller utsläppande på marknaden omfattas av särskilda
krav eller förfaranden som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska Imsoc göra det möjligt för de behöriga
myndigheterna på avsändningsorten och för andra behöriga myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll av dessa djur
eller varor, att i realtid utbyta data, information och dokument om de djur eller varor som förflyttas från en medlemsstat till
en annan och om den offentliga kontroll som utförts.
Första stycket i denna punkt ska inte tillämpas på varor som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g och h.
2.
När det gäller exporterade djur och varor som omfattas av unionens bestämmelser om utfärdandet av exportintyg ska
Imsoc göra det möjligt för de behöriga myndigheterna på avsändningsorten och andra behöriga myndigheter som ansvarar
för den offentliga kontrollen att i realtid utbyta data, information och dokument om sådana djur och varor samt om
resultatet av kontroller som utförts på dessa djur och varor.
3.

I de fall där djur eller varor omfattas av den offentliga kontroll som avses i artiklarna 44–64 ska Imsoc

a) göra det möjligt för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna och andra behöriga myndigheter som
ansvarar för den offentliga kontrollen av dessa djur eller varor att i realtid utbyta data, information och dokument om
dessa djur och varor och om de kontroller som utförts på dessa djur eller varor,
b) göra det möjligt för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna att dela och utbyta relevanta uppgifter,
relevant information och relevanta dokument med tullmyndigheter och andra myndigheter som ansvarar för den
offentliga kontrollen av djur eller varor som förs in i unionen från tredjeländer, och med aktörer som berörs av
införselförfarandena, i enlighet med de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 15.4 och 75.2 och med andra
relevanta unionsbestämmelser, och
c) tillämpa och stödja de förfaranden som avses i artiklarna 54.3 a och 65.6.
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Vid tillämpning av denna artikel ska Imsoc integrera det befintliga Traces-systemet.
Artikel 134
Driften av Imsoc

Kommissionen ska anta genomförandeakter om driften av Imsoc i vilka det fastställs
a) de tekniska specifikationerna för Imsoc och dess systemkomponenter, inklusive mekanismen för elektroniskt datautbyte
för utbyten med befintliga nationella system, identifiering av tillämpliga standarder, definition av meddelandestrukturer,
datakataloger, utbyten av protokoll och förfaranden,
b) särskilda bestämmelser för driften av Imsoc och dess systemkomponenter för att säkerställa skydd av personuppgifter
och säkert informationsutbyte,
c) särskilda bestämmelser för driften och användningen av Imsoc och dess komponenter, inklusive bestämmelser angående
uppdatering och skapande av de nödvändiga kopplingarna mellan de system som avses i artiklarna 132 e och 133.4,
d) den beredskapsplanering som ska tillämpas om någon av Imsocs funktioner inte är tillgänglig,
e) i vilka fall och på vilka villkor berörda tredjeländer och internationella organisationer kan beviljas partiell tillgång till
Imsocs funktioner och de praktiska arrangemangen för sådan tillgång,
f) i vilka fall och på vilka villkor data, information och dokument ska överföras med hjälp av Imsoc,
g) bestämmelser om ett elektroniskt system enligt vilket elektroniska intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i
tredjeländer ska godtas av de behöriga myndigheterna, och
h) i vilka fall och på vilka villkor tillfälliga användare kan beviljas undantag från användningen av Imsoc.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
Artikel 135
Dataskydd
1.
Direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (*) ska tillämpas i den
utsträckning den information som behandlas via Imsoc innehåller personuppgifter såsom de definieras i artikel 2 a i direktiv
95/46/EG och i artikel 2 a i förordning (EG) nr 45/2001.
2.
När det gäller deras ansvar att överföra relevant information till Imsoc och behandlingen av eventuella
personuppgifter som denna verksamhet kan generera, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna betraktas som
registeransvariga i enlighet med definitionen i artikel 2 d i direktiv 95/46/EG.
3.
När det gäller kommissionens ansvar att förvalta Imsoc och behandlingen av eventuella personuppgifter som denna
verksamhet kan generera, ska den betraktas som registeransvarig i enlighet med definitionen i artikel 2 d i förordning (EG)
nr 45/2001.
4.
Medlemsstaterna får begränsa rättigheterna och skyldigheterna enligt artiklarna 6.1, 10, 11.1 och 12 i direktiv 95/46/
EG i den mån det är nödvändigt för att skydda det intresse som avses i artikel 13.1 d och f i det direktivet.
5.
Kommissionen får begränsa rättigheterna och skyldigheterna enligt artiklarna 4.1, 11, 12.1 och 13–17 i förordning
(EG) nr 45/2001 om en sådan begränsning utgör en nödvändig åtgärd för att skydda de intressen som avses i artikel 20.1 a
och e i den förordningen under den period då åtgärder planeras eller utförs för att verifiera efterlevnaden av livsmedels- eller
foderlagstiftningen eller för att säkerställa genomdrivandet av livsmedels- eller foderlagstiftningen i det särskilda fall som
informationen rör.

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter
(EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
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Artikel 136
Datasäkerhet
Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att Imsoc överensstämmer med de bestämmelser om datasäkerhet som
kommissionen har antagit enligt artikel 17 i direktiv 95/46/EG respektive artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001.

AVDELNING VII
EFTERLEVNADSÅTGÄRDER

KAPITEL I

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner

Artikel 137
De behöriga myndigheternas allmänna skyldigheter i fråga om efterlevnadsåtgärder
1.
När de behöriga myndigheterna agerar i enlighet med detta kapitel ska de prioritera åtgärder för att undanröja eller
begränsa risker för människors och djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer
och växtskyddsmedel, även för miljön.
2.
När de behöriga myndigheterna misstänker bristande efterlevnad ska de utföra en undersökning för att bekräfta eller
undanröja dessa misstankar.
3.

De åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 2 ska om nödvändigt omfatta

a) utförande av förstärkt offentlig kontroll av djur, varor och aktörer under en lämplig tidsperiod,
b) omhändertagande av djur och varor och icke godkända ämnen eller produkter, beroende på vad som är lämpligt.
Artikel 138
Åtgärder vid konstaterad bristande efterlevnad
1.

Om bristande efterlevnad konstateras ska de behöriga myndigheterna vidta

a) alla åtgärder som är nödvändiga för att fastställa orsaken till och omfattningen av den bristande efterlevnaden samt
fastställa aktörens ansvar, och
b) lämpliga åtgärder för att säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och förebygger
ytterligare upprepningar.
När de behöriga myndigheterna beslutar vilka åtgärder som ska vidtas ska de ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art
och till den utsträckning i vilken aktören tidigare har efterlevt bestämmelserna.
2.
När de behöriga myndigheterna agerar i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska de vidta alla åtgärder som de anser
är lämpliga för att se till att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs, inklusive, men inte begränsat till, att
a) beordra eller utföra behandlingar av djur,
b) beordra att djur lossas, lastas om till ett annat transportmedel, hålls och sköts om, placeras i karantän eller att slakt av
djur senareläggs, samt om nödvändigt, beordra att veterinärhjälp söks,
c) beordra att varor behandlas, att märkning ändras eller att korrigerande information förmedlas till konsumenterna,
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d) begränsa eller förbjuda att djur eller varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt
förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den avsändande
medlemsstaten,
e) beordra aktören att öka egenkontrollernas frekvens,
f) beordra att vissa av den berörda aktörens verksamheter blir föremål för ökad eller systematisk offentlig kontroll,
g) beordra att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, i tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för,
h) beordra att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess anläggningar, installationer eller andra lokaler,
isoleras eller stängs under en lämplig tidsperiod,
i) beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören
driver eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod,
j) beordra att registreringen eller godkännandet för den berörda anläggningen, anordningen, installationen eller
transportmedlet återkallas tillfälligt eller slutgiltigt, eller att en transportörs tillstånd eller förarens kompetensbevis
återkallas tillfälligt eller slutgiltigt,
k) beordra att djur slaktas eller avlivas, under förutsättning att detta är den lämpligaste åtgärden för att skydda människors
hälsa, djurs hälsa och djurskyddet.
3.

De behöriga myndigheterna ska till den berörda aktören eller dennes företrädare överlämna

a) en skriftlig underrättelse om sitt beslut angående vilka insatser eller åtgärder som ska vidtas i enlighet med punkterna 1
och 2 tillsammans med skälen till beslutet, och
b) information om rätten att överklaga sådana beslut och om de förfaranden och tidsfrister som gäller för sådana
överklaganden.
4.

Samtliga utgifter som uppkommer till följd av tillämpningen av denna artikel ska bäras av de ansvariga aktörerna.

5.
De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder i fall av utfärdande av falska eller vilseledande officiella intyg
eller missbruk av officiella intyg, inbegripet
a) tillfällig avstängning av intygsgivaren från hans eller hennes uppgifter,
b) återkallelse av behörigheten att underteckna officiella intyg,
c) varje annan åtgärd för att förhindra att de överträdelser som avses i artikel 89.2 upprepas.
Artikel 139
Sanktioner
1.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta
alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och
avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa bestämmelser senast den 14 december 2019 samt utan
dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att ekonomiska sanktioner för överträdelser av denna förordning och av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2, om de begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande, i enlighet med nationell
rätt återspeglar åtminstone antingen aktörens ekonomiska fördel eller, beroende på vad som är lämpligt, en procentandel av
aktörens omsättning.
Artikel 140
Rapportering av överträdelser
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter har verkningsfulla mekanismer för att möjliggöra
rapportering av faktiska eller potentiella överträdelser av denna förordning.
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De mekanismer som avses i punkt 1 ska åtminstone omfatta

a) förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av dem,
b) lämpligt skydd för personer som inrapporterar en överträdelse mot repressalier, diskriminering och andra former av
missgynnande behandling, och
c) skydd av personuppgifter för den person som inrapporterar en överträdelse i enlighet med unionsrätten och nationell
rätt.
KAPITEL II

Unionens efterlevnadsåtgärder

Artikel 141
Allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem
1.
Om kommissionen har belägg för att det förekommer allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem och
dessa störningar kan utgöra en omfattande risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller, när det gäller
genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, eller resultera i omfattande överträdelser av de
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska den genom genomförandeakter vidta en eller flera av följande åtgärder, som ska
tillämpas till dess att störningarna har undanröjts:
a) Förbud mot att tillhandahålla på marknaden eller transportera, förflytta eller på annat sätt hantera vissa djur eller varor
som berörs av störningarna i kontrollsystemet.
b) Särskilda villkor för den verksamhet eller de djur eller varor som avses i led a.
c) Tillfälligt upphävande av den offentliga kontrollen vid gränskontrollstationer eller andra kontrollställen som berörs av
störningarna i systemet för offentlig kontroll eller återkalla utseendet av sådana gränskontrollstationer eller andra
kontrollställen.
d) Andra lämpliga tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att begränsa denna risk tills störningarna i kontrollsystemet
undanröjts.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 145.2.
2.
De åtgärder som avses i punkt 1 ska vidtas endast om den berörda medlemsstaten efter begäran från kommissionen
inte har åtgärdat situationen inom den lämpliga tidsfrist som kommissionen fastställt.
3.
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på människors och djurs hälsa eller,
när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även miljöskyddet, ska kommissionen anta
omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 145.3.
AVDELNING VIII
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

KAPITEL I

Förfarandebestämmelser

Artikel 142
Ändring av bilagor och hänvisningar till europeiska standarder
1.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på ändringar av bilagorna II och III, i syfte att ta hänsyn till ändringar av de bestämmelser som avses i
artikel 1.2 samt till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på hänvisningarna till de europeiska standarder som anges i artiklarna 29 b iv, 37.4 e och 93.3 a, för det fall
att CEN ändrar dessa standarder.
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Artikel 143
Dataskydd

1.
Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 95/46/EG vid behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna i
enlighet med denna förordning.

2.
Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som utförs av kommissionen i enlighet
med den här förordningen.

Artikel 144
Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18.7, 21.8, 41, 45.4, 47.3, 48, 50.4, 51, 53.1, 62.3,
64.2, 64.5, 77.1, 77.2, 92.4, 99.2, 100.6, 101.2, 126.1, 142.1, 142.2, 149.2, 150.3, 154.3, 155.3 och 165.3 ska ges till
kommissionen för en period på fem år från och med den 28 april 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om
delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska
genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en
sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18.7, 21.8, 41, 45.4, 47.3, 48, 50.4, 51, 53.1, 62.3,
64.2, 64.5, 77.1, 77.2, 92.4, 99.2, 100.6, 101.2, 126.1, 142.1, 142.2, 149.2, 150.3, 154.3, 155.3 och 165.3 får när som
helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.
Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 18.7, 21.8, 41, 45.4, 47.3, 48, 50.4, 51, 53.1, 62.3, 64.2, 64.5, 77.1,
77.2, 92.4, 99.2, 100.6, 101.2, 126.1, 142.1, 142.2, 149.2, 150.3, 154.3, 155.3 och 165.3 ska träda i kraft endast om
varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från
den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den
perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader
på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 145
Kommittéförfarande

1.
Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, som inrättats genom
artikel 58.1 i förordning (EG) nr 178/2002, utom när det gäller artiklarna 25 och 26 i den här förordningen för vilka
kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 834/2007 respektive den kommitté
som inrättats genom förordning (EU) nr 1151/2012. Dessa kommittéer ska vara kommittéer i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011.
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När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.
3.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den
förordningen tillämpas.

KAPITEL II

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 146
Upphävanden
1.
Förordningarna (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, direktiven 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/
496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt beslut 92/438/EEG ska upphöra att gälla med verkan från och med den
14 december 2019.
2.
Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i
enlighet med jämförelsetabellerna i bilaga V.
Artikel 147
Förhållande till förordning (EG) nr 882/2004
Beslut om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 ska
fortsätta att gälla till dess att ett Europeiska unionens referenslaboratorium har utsetts inom samma område i enlighet med
artikel 93 i den här förordningen.
Artikel 148
Förhållande till förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 vad gäller godkännande av
livsmedelsföretags anläggningar
1.
Behöriga myndigheter ska fastställa förfaranden som livsmedelsföretagare ska följa när de ansöker om godkännande
av sina anläggningar i enlighet med förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004.
2.
När den behöriga myndigheten har tagit emot en ansökan om godkännande från en livsmedelsföretagare ska den göra
ett besök på plats.
3.
Den behöriga myndigheten ska godkänna en anläggning för verksamheterna i fråga endast om livsmedelsföretagaren
har visat att den uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen.
4.
Den behöriga myndigheten får ge villkorat godkännande om det framgår att anläggningen uppfyller samtliga krav
gällande infrastruktur och utrustning. Myndigheten ska ge fullständigt godkännande endast om det av ny offentlig kontroll
av anläggningen, som utförts inom tre månader från det villkorade godkännandet, framgår att anläggningen uppfyller
övriga relevanta krav i livsmedelslagstiftningen. Om klara framsteg har gjorts men anläggningen fortfarande inte uppfyller
samtliga relevanta krav kan den behöriga myndigheten förlänga det villkorade godkännandet. Det villkorade godkännandet
får emellertid inte överstiga sammanlagt sex månader, förutom när det gäller fabriks- och frysfartyg som för en
medlemsstats flagg, för vilka sådant villkorat godkännande inte får överstiga 12 månader.
5.
Den behöriga myndigheten ska under utförandet av offentlig kontroll fortlöpande se över godkännandet av
anläggningar.
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Artikel 149
Övergångsbestämmelser i samband med upphävandet av direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG
1.
De relevanta bestämmelser i direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG som reglerar frågor som omfattas av
artiklarna 47.2, 48, 51.1 b, c och d, 53.1 a, 54.1, 54.3 och 58 a i den här förordningen ska fortsätta att tillämpas i
stället för motsvarande bestämmelser i den här förordningen till och med den 14 december 2022 eller ett tidigare datum
som fastställs i den delegerade akt som antas i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på den dag som avses i punkt 1 i den här artikeln. Den dagen ska vara tillämpningsdatumet för de
motsvarande bestämmelser som ska fastställas enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som föreskrivs i
artiklarna 47.2, 48, 51.1 b, c och d, 53.1 a, 54.1, 54.3 och 58 a.
Artikel 150
Övergångsbestämmelser i samband med upphävandet av direktiv 96/23/EG
1.
De behöriga myndigheterna ska fortsätta att utföra den offentliga kontroll som är nödvändig för att upptäcka
förekomst av de ämnen och grupper av restsubstanser som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/23/EG, i enlighet med
bilagorna II, III och IV till det direktivet, i stället för motsvarande bestämmelser i denna förordning till och med
den 14 december 2022 eller ett tidigare datum som fastställs i den delegerade akt som antas enligt punkt 3 i den här
artikeln.
2.
Artikel 29.1 och 29.2 i direktiv 96/23/EG ska fortsätta att tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i denna
förordning till och med den 14 december 2022 eller ett tidigare datum som fastställs i den delegerade akt som antas enligt
punkt 3 i den här artikeln.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på det tidigare datum som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln. Den dagen ska vara
tillämpningsdatumet för de motsvarande bestämmelser som ska fastställas enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som föreskrivs i artiklarna 19 och 112.
Artikel 151
Ändringar av direktiv 98/58/EG
Direktiv 98/58/EG ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 2.3 ska ersättas med följande:
”3. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/
43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska utgå.
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b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att bestämmelserna i detta
direktiv efterlevs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en
nationell handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska
lägga fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.”
c) I punkt 3 ska led a utgå.
3. Artikel 7 ska utgå.
Artikel 152
Ändringar av direktiv 1999/74/EG
Direktiv 1999/74/EG ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska utgå.
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att kraven i detta direktiv
efterlevs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en nationell
handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska lägga
fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.”
c) I punkt 3 ska led a utgå.
2. Artikel 9 ska utgå.
Artikel 153
Ändringar av förordning (EG) nr 999/2001
Förordning (EG) nr 999/2001 ska ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 19 och 21 ska utgå.
2. Kapitlen A och B i bilaga X ska utgå.
Artikel 154
Ändringar av förordning (EG) nr 1/2005 och tillhörande övergångsbestämmelser
1.

Förordning (EG) nr 1/2005 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Led d ska ersättas med följande:
”d) gränskontrollstation: en gränskontrollstation enligt definitionen i artikel 3.38 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/
2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/
EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”
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b) Led f ska ersättas med följande.
”f) behörig myndighet: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/….”
c) Led i ska ersättas med följande:
”i) utförselställe: utförselställe enligt definitionen i artikel 3.39 i förordning (EU) 2017/….”
d) Led p ska ersättas med följande:
”p) officiell veterinär: en officiell veterinär enligt definitionen i artikel 3.32 i förordning (EU) 2017/….”
2. Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 och 26 ska utgå.
3. Artikel 27 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska utgå.
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att verifiera att kraven i denna förordning
följs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarliga brister som konstaterats och en åtgärdsplan för att avhjälpa
dessa brister.”
4. Artikel 28 ska utgå.
2.
Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 och 26 i förordning (EG) nr 1/2005 ska fortsätta att tillämpas i stället för
motsvarande bestämmelser i den här förordningen till och med den 14 december 2022 eller ett tidigare datum som ska
fastställas i den delegerade akt som antas enligt punkt 3 i den här artikeln.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på den dag som avses i punkt 2 i den här artikeln. Den dagen ska vara tillämpningsdatumet för de
motsvarande bestämmelser som ska fastställas enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som föreskrivs i
artikel 21.
Artikel 155
Ändringar av förordning (EG) nr 396/2005 och tillhörande övergångsbestämmelser
1.

Artiklarna 26, 27, 28.1, 28.2 och 30 i förordning (EG) nr 396/2005 ska utgå.

2.
Artiklarna 26, 27.1 och 30 i förordning (EG) nr 396/2005 ska fortsätta att tillämpas i stället för motsvarande
bestämmelser i den här förordningen till och med den 14 december 2022 eller ett tidigare datum som fastställs i den
delegerade akt som antas enligt punkt 3 i den här artikeln.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på den dag som avses i punkt 2 i den här artikeln. Den dagen ska vara tillämpningsdatumet för de
motsvarande bestämmelser som ska fastställas enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som föreskrivs i
artikel 19.
Artikel 156
Ändringar av direktiv 2007/43/EG
Direktiv 2007/43/EG ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2.1 ska leden c och d ersättas med följande:
”c) behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*),
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d) officiell veterinär: en officiell veterinär enligt definitionen i artikel 3.32 i förordning (EU) 2017/…,

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/
43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska utgå.
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att bestämmelserna i detta
direktiv följs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en nationell
handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska lägga
fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.”
Artikel 157
Ändringar av direktiv 2008/119/EG
Direktiv 2008/119/EG ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2 ska led 2 ersättas med följande:
”2. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/
43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 1 och 2 ska utgå.
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att bestämmelserna i detta
direktiv följs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en nationell
handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska lägga
fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.”
3. Artikel 9 ska utgå.
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Artikel 158
Ändringar av direktiv 2008/120/EG
Direktiv 2008/120/EG ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2 ska led 10 ersättas med följande:
”10. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/
43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 1 och 2 ska utgå.
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de
inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att kraven i detta direktiv
efterlevs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en nationell
handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska lägga
fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.”
3. Artikel 10 ska utgå.
Artikel 159
Ändringar av förordning (EG) nr 1099/2009
Förordning (EG) nr 1099/2009 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2 ska led q ersättas med följande:
”q) behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*),

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/
43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 22 ska utgå.
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Artikel 160
Ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009
Förordning (EG) nr 1069/2009 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Led 10 ska ersättas med följande:
”10. behörig myndighet: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/
2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/
EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

b) Led 15 ska ersättas med följande:
”15. transitering: transitering enligt definitionen i artikel 3.44 i förordning (EU) 2017/….”
2. Artiklarna 45, 49 och 50 ska utgå.
Artikel 161
Ändringar av förordning (EG) nr 1107/2009
Förordning (EG) nr 1107/2009 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 68 ska ändras på följande sätt:
a) Första stycket ska ersättas med följande:
”Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år för kommissionen lägga fram en rapport för föregående år om
omfattningen och resultaten av den offentliga kontroll som utförts för att kontrollera att denna förordning efterlevs.”
b) Andra och tredje styckena ska utgå.
2. I artikel 78.1 ska led n utgå.
Artikel 162
Ändringar av förordning (EU) nr 1151/2012
Förordning (EU) nr 1151/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 36 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande: ”De offentliga kontrollernas omfattning”.
b) Punkterna 1 och 2 ska utgå.
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c) I punkt 3 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”3.
De offentliga kontroller som utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… (*)
ska omfatta följande:
(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/
2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/
EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”

2. Artikel 37 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:
”1.
När det gäller skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade
traditionella specialiteter som avser produkter som har sitt ursprung inom unionen, ska, innan produkterna släpps
ut på marknaden, kontroll av att produkterna överensstämmer med produktspecifikationerna genomföras av
a) de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2017/…, eller
b) organ med delegerade uppgifter enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/….”
b) I punkt 3 ska första stycket utgå.
c) I punkt 4 ska ”punkterna 1 och 2” ersättas med ”punkt 2”.
3. Artikel 38 ska utgå.
4. Artikel 39 ska ersättas med följande:
”Artikel 39
Organ med delegerade uppgifter som utför kontroller i tredjeländer
De organ med delegerade uppgifter som utför kontroller i tredjeländer enligt artikel 37.2 b ska vara ackrediterade enligt
den relevanta harmoniserade standarden Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer
och tjänster. Dessa organ med delegerade uppgifter kan ackrediteras antingen av ett nationellt ackrediteringsorgan utanför
unionen i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 eller av ett ackrediteringsorgan utanför unionen som har
undertecknat International Accreditation Forums (IAF) multilaterala erkännande av produktcertifiering.”
Artikel 163
Ändringar av förordning (EU) nr 652/2014
Förordning (EU) nr 652/2014 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 30.1 ska ersättas med följande:
”1.
Stöd för att täcka kostnader i samband med genomförandet av de arbetsprogram som godkänts av kommissionen,
får beviljas till
a) Europeiska unionens referenslaboratorier enligt artikel 93 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/
… (*) och de referenscentrum i Europeiska unionen som avses i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/1012 (**),
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b) Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd enligt artikel 95 i förordning (EU) 2017/…,
c) Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet som avses i
artikel 97 i förordning (EU) 2017/….

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/
EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s…).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för
avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av
förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på
djuravel (förordningen om djuravel) (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66).”

(**)

2. Följande artikel ska införas:
”Artikel 30a
Ackreditering av nationella referenslaboratorier för växtskydd
1.
De nationella referenslaboratorier som avses i artikel 100 i förordning (EU) 2017/… får beviljas stöd för kostnader
för ackreditering enligt standarden EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
när det gäller användning av metoder för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik för att
kontrollera att bestämmelserna om skyddsåtgärder mot växtskadegörare efterlevs.
2.
Stöd får beviljas till ett enda nationellt referenslaboratorium i varje medlemsstat för vart och ett av Europeiska
unionens referenslaboratorium för växtskydd i upp till tre år efter det att Europeiska unionens referenslaboratorium har
utsetts.”
Artikel 164
Ändringar av förordning (EU) 2016/429 och tillhörande övergångsbestämmelser
1.

Förordning (EU) 2016/429 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a) Led 33 ska ersättas med följande:
”33. offentlig kontroll: varje form av kontroll som utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/
2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/
EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s…).”
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b) Led 51 ska ersättas med följande:
”51. Traces: en systemkomponent integrerad i Imsoc enligt artiklarna 131–136 i förordning (EU) 2017/….”
c) Led 53 ska ersättas med följande:
”53. officiell veterinär: en officiell veterinär enligt definitionen i artikel 3.32 i förordning (EU) 2017/….”
d) Led 55 ska ersättas med följande:
”55. behörig myndighet: den centrala veterinära myndighet i en medlemsstat som ansvarar för att organisera offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning och förordning (EU) 2017/…, eller
annan myndighet till vilken det ansvaret har delegerats.”
2. Artikel 229.2 ska ersättas med följande:
”2.
De aktörer som ansvarar för sändningen i fråga ska uppvisa sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av
animaliskt ursprung från tredjeländer eller territorier för offentlig kontroll enligt artikel 47 i förordning (EU) 2017/….”
3. Artikel 281 ska utgå.
2.
Följande bestämmelser ska fortsätta att tillämpas i fråga om de frågor som omfattas av förordning (EU) 2016/429
fram till tillämpningsdatumet för den förordningen:
a) Artikel 9 i direktiv 89/662/EEG.
b) Artikel 10 i direktiv 90/425/EEG.
c) Artikel 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7 och 18.8 i direktiv 91/496/EEG.
d) Artikel 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 och 22.7 i direktiv 97/78/EG.
3.
När det gäller artikel 14 i förordning (EU) 2016/429 och trots det tillämpningsdatum som anges i den förordningen,
ska villkoret för dess tillämpning vid tillämpning av artikel 31.2 i den här förordningen anses vara uppfyllt redan från och
med den 14 december 2019.
Artikel 165
Ändringar av förordning (EU) 2016/2031 och tillhörande övergångsbestämmelser
1.

Förordning (EU) 2016/2031 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.6 ska ersättas med följande:
”6. behörig myndighet: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/… (*).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/
2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/
EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L …, …, s. …).”
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2. Artikel 10 ska ersättas med följande:
”Artikel 10
Behöriga myndigheters officiella bekräftelse av förekomsten av en EU-karantänskadegörare
Om en behörig myndighet misstänker, eller har mottagit uppgifter om, förekomst av en EU-karantänskadegörare, eller
av en skadegörare som omfattas av åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1, på en del av en medlemsstats
territorium där förekomst av skadegöraren tidigare inte varit känd, eller i en sändning av växter, växtprodukter eller
andra föremål som förts in till, är avsedda att föras in till, eller förflyttats inom unionens territorium, ska myndigheten
genast vidta nödvändiga åtgärder för att på grundval av en diagnos från ett sådant officiellt laboratorium som avses i
artikel 37 i förordning (EU) 2017/… bekräfta om skadegöraren förekommer eller inte (nedan kallat officiell bekräftelse).
I tillämpliga fall ska de berörda medlemsstaterna i väntan på den officiella bekräftelsen om skadegörarens förekomst
vidta växtskyddsåtgärder för att eliminera risken för att denna skadegörare sprids.
Den misstanke eller de uppgifter som avses i första stycket i denna artikel får grunda sig på information som mottagits i
enlighet med artiklarna 14 och 15 eller från någon annan källa.”
3. I artikel 11 ska andra stycket ersättas med följande:
”Anmälningar enligt första stycket ska lämnas in av den myndighet som den berörda medlemsstaten har utsett i
enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) 2017/…, via det elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 103.”
4. I artikel 25.2 ska led a ersättas med följande:
”a) roller och ansvarsområden för de organ som deltar i genomförandet av planen vid bekräftad eller misstänkt
förekomst av den prioriterade skadegöraren, samt ordergång och förfaranden för samordning av åtgärder som ska
vidtas av behöriga myndigheter, andra offentliga myndigheter, i den mening som avses i artikel 4.2 i förordning
(EU) 2017/…, medverkande organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer, i den mening som avses i
artikel 28.1 i den förordningen, laboratorier och professionella aktörer, inbegripet samordning med angränsande
medlemsstater och angränsande tredjeländer när så är lämpligt,”.
5. Artikel 41.4 ska ersättas med följande:
”4.
Om växter, växtprodukter eller andra föremål har förts in till, eller förflyttats inom, unionens territorium i strid
med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel ska medlemsstaterna anta de nödvändiga åtgärder som avses i
artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/… och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta via det
elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 103.
I tillämpliga fall ska den anmälan även göras till det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra
föremålen förts in till unionens territorium.”
6. Artikel 44.2 ska ersättas med följande:
”2.
När så är lämpligt ska kommissionen genomföra undersökningar i det berörda tredjelandet, i enlighet med
artikel 120 i förordning (EU) 2017/…, för att kontrollera om kraven i punkt 1 första stycket a och b i den här artikeln
är uppfyllda.”
7. I artikel 49.6 ska tredje stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna ska, genom det elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 103 i denna förordning, till
kommissionen och övriga medlemsstater anmäla fall i vilka införsel av en växt, en växtprodukt eller ett annat föremål
till unionens territorium har vägrats, eller i vilka förflyttning inom unionens territorium av denna växt, denna
växtprodukt eller detta andra föremål har förbjudits, på grund av att den berörda medlemsstaten har ansett att det
förbud som avses i punkt 2 andra stycket c i denna artikel har överträtts. I tillämpliga fall ska anmälan innehålla uppgift
om vilka åtgärder som medlemsstaten har vidtagit avseende de berörda växterna, växtprodukterna eller andra
föremålen i enlighet med artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/….”
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8. I artikel 76 ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

”4.
När det gäller ett tredjeland som inte är konventionspart i IPPC ska den behöriga myndigheten endast godkänna
sundhetscertifikat som utfärdats av de myndigheter som är behöriga i enlighet med nationella regler i det tredjelandet
och som anmälts till kommissionen. Kommissionen ska via det elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 103
underrätta medlemsstaterna och aktörerna om de anmälningar som inkommit i enlighet med artikel 132 a i förordning
(EU) 2017/….

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 105 i syfte att komplettera denna
förordning med avseende på de villkor för godkännande som avses i första stycket i denna punkt, för att garantera
certifikatens tillförlitlighet.

5.
Elektroniska sundhetscertifikat ska endast godkännas om de lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, det
integrerade datoriserade system som avses i artikel 131.1 i förordning (EU) 2017/….”

9. I artikel 77.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.
Om ett sundhetscertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 71.1, 71.2 och 71.3 och den berörda behöriga
myndigheten konstaterar att de villkor som avses i artikel 76 inte är uppfyllda ska den ogiltigförklara
sundhetscertifikatet och säkerställa att det inte längre åtföljer berörda växter, växtprodukter eller andra föremål. I
sådana fall ska den behöriga myndigheten när det gäller dessa växter, växtprodukter eller andra föremål vidta någon av
de åtgärder som anges i artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/….”

10. I artikel 91.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Bemyndigade aktörer som tillämpar en godkänd riskhanteringsplan för växtskadegörare kan omfattas av inspektioner
med nedsatt frekvens som avses i artikel 22.3 b i förordning (EU) 2017/….”

11. I artikel 94.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.
Om det till unionens territorium från ett tredjeland förs in växter, växtprodukter eller andra föremål för vilka
växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium, i enlighet med artiklarna 79.1 och 80.1 i denna förordning,
ska, genom undantag från artikel 87 i denna förordning, växtpasset utfärdas om kontrollerna enligt artikel 49.1 i
förordning (EU) 2017/… av införseln har genomförts med tillfredsställande resultat och föranlett slutsatsen att berörda
växter, växtprodukter eller andra föremål uppfyller de grundläggande kraven för utfärdande av växtpass i enlighet med
artikel 85 i den här förordningen och, i förekommande fall, artikel 86 i den här förordningen.”

12. Artikel 100.5 ska ersättas med följande:

”5.

Elektroniska sundhetscertifikat för export ska lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, Imsoc.”

13. Artikel 101.6 ska ersättas med följande:

”6.

Elektroniska sundhetscertifikat för återexport ska lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, Imsoc.”

14. Artikel 102.4 ska ersättas med följande:

”4.
Intyget inför export ska åtfölja de berörda växterna, växtprodukterna och andra föremålen under deras
förflyttning inom unionens territorium, såvida inte informationen i intyget utbyts mellan de berörda medlemsstaterna
via, eller genom elektroniskt utbyte med, Imsoc.”
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15. Artikel 103 ska ersättas med följande:
”Artikel 103
Inrättande av ett elektroniskt anmälningssystem
Kommissionen ska inrätta ett elektroniskt system för medlemsstaternas inlämning av anmälningar.
Systemet ska vara anslutet till och kompatibelt med Imsoc.”
16. Artikel 109.1 ska ersättas med följande:
”Direktiv 2000/29/EG ska upphöra att gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 165.2, 165.3 och 165.4 i
förordning (EU) 2017/….”
2.
Relevanta artiklar i direktiv 2000/29/EG ska fortsätta att tillämpas för frågor som omfattas av artiklarna 47.2, 48,
51.1 b, c och d, 53.1 a, 54.1, 54.3 och 58 a i denna förordning i stället för dessa bestämmelser till och med den
14 december 2022 eller ett tidigare datum som infaller efter denna förordnings tillämpningsdatum, som ska fastställas i den
delegerade akt som antas i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.
3.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 144 i syfte att ändra denna förordning
med avseende på det datum som avses i punkt 2 i den här artikeln.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 i denna artikel eller det tillämpningsdatum som anges i
artikel 167.1 ska kommissionen anta de delegerade akter som avses i artikel 53.1 a och e vad gäller sådana varor som avses i
artikel 47.1 c senast 12 månader före deras tillämpningsdatum.
Artikel 166
Övergångsbestämmelser för antagandet av delegerade akter och genomförandeakter
Utan att det påverkar de tillämpningsdatum som avses i artikel 167 eller övergångsbestämmelserna enligt detta kapitel ges
kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter enligt denna förordning från och med den
28 april 2017. Sådana akter ska tillämpas från och med tillämpningsdatumet i enlighet med artikel 167, utan att det
påverkar tillämpningen av övergångsbestämmelserna enligt detta kapitel.
Artikel 167
Ikraftträdande och tillämpning
1.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Om inte annat följer av punkterna 2–4 ska denna förordning tillämpas från och med den 14 december 2019.
2.
Inom det område som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g ska artiklarna 34.1, 34.2, 34.3, 37.4 e
och 37.5 tillämpas från och med den 29 april 2022.
3.
Artiklarna 92–101 i den här förordningen ska tillämpas från och med den 29 april 2018, i stället för artiklarna 32
och 33 i förordning (EG) nr 882/2004, som upphävs genom den här förordningen.
4.

Artikel 163 ska tillämpas från och med den 28 april 2017.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 15 mars 2017.
På rådets vägnar

På Europaparlamentets vägnar

…

…

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 3.40 MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 1.2 G

1. Konungariket Belgien
2. Republiken Bulgarien
3. Republiken Tjeckien
4. Konungariket Danmark utom Färöarna och Grönland
5. Förbundsrepubliken Tyskland
6. Republiken Estland
7. Irland
8. Republiken Grekland
9. Konungariket Spanien utom Ceuta och Melilla
10. Republiken Frankrike
11. Republiken Kroatien
12. Republiken Italien
13. Republiken Cypern
14. Republiken Lettland
15. Republiken Litauen
16. Storhertigdömet Luxemburg
17. Ungern
18. Republiken Malta
19. Konungariket Nederländernas territorium i Europa
20. Republiken Österrike
21. Republiken Polen
22. Republiken Portugal
23. Rumänien
24. Republiken Slovenien
25. Republiken Slovakien
26. Republiken Finland
27. Konungariket Sverige
28. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
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BILAGA II
UTBILDNING AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS PERSONAL

KAPITEL I

Vad som ska ingå i utbildningen för personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
1. Olika kontrollmetoder och kontrolltekniker, såsom inspektion, verifierande kontroll, screening, riktad screening,
provtagning samt laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik.
2. Kontrollförfaranden.
3. De bestämmelser som avses i artikel 1.2.
4. Bedömning av bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
5. Faror i samband med produktion, bearbetning och distribution av djur och varor.
6. De olika leden i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan och eventuella risker för människors hälsa, och i
förekommande fall, för djurs hälsa, växtskydd, djurskydd och miljön.
7. Utvärdering av tillämpningen av HACCP-förfaranden och av god lantbrukspraxis.
8. Hanteringssystem, t.ex. kvalitetssäkringsprogram som aktörerna svarar för, och bedömning av dessa om de är relevanta
för de krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
9. System för officiellt intygande.
10. Beredskapsplanering för nödsituationer, inklusive kommunikation mellan medlemsstaterna och kommissionen.
11. Rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av offentlig kontroll.
12. Granskning av skriftlig eller annan dokumentation, inklusive sådan som gäller provningsjämförelser, ackreditering och
riskvärdering, som kan vara relevant för bedömningen av om de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs. Detta
kan omfatta ekonomiska och handelsmässiga aspekter.
13. Kontrollförfaranden och krav för införsel till unionen av djur och varor som kommer från tredjeländer.
14. Andra områden som är nödvändiga för att säkerställa att den offentliga kontrollen utförs i enlighet med denna
förordning.
KAPITEL II

De områden som kontrollförfaranden ska omfatta
1. De behöriga myndigheternas organisation och förhållandet mellan centrala behöriga myndigheter och myndigheter
som de har tilldelat uppgiften att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
2. Förhållandet mellan behöriga myndigheter och organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer till vilka de har
delegerat uppgifter med anknytning till offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
3. En redogörelse för de mål som ska uppnås.
4. Personalens uppgifter, ansvar och skyldigheter.
5. Provtagningsförfaranden, kontrollmetoder och kontrolltekniker, inklusive laboratorieanalys, laboratorietestning och
laboratoriediagnostik, tolkning av resultat och därav följande beslut.
6. Program för screening och riktad screening.
7. Ömsesidigt stöd om den offentliga kontrollen förutsätter att mer än en medlemsstat vidtar åtgärder.
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8. Åtgärder som ska vidtas till följd av offentlig kontroll.
9. Samarbete med andra enheter och avdelningar vars ansvarsområden berörs, eller med aktörer.
10. Verifiering av att metoderna för provtagning samt metoderna för laboratorieanalys, laboratorietestning eller
laboratoriediagnostik är verkningsfulla.
11. Annan verksamhet eller information som krävs för att den offentliga kontrollen ska vara verkningsfull.
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BILAGA III
KARAKTERISERING AV ANALYSMETODER

1. Analysmetoderna och mätresultaten bör karakteriseras genom följande kriterier:
a) Noggrannhet (riktighet och precision).
b) Användningsområde (matris och koncentrationsintervall).
c) Detektionsgräns.
d) Kvantifieringsgräns.
e) Precision.
f) Repeterbarhet.
g) Reproducerbarhet.
h) Utbyte.
i) Selektivitet.
j)

Känslighet.

k) Linearitet.
l) Mätosäkerhet.
m) Andra kriterier, som får väljas efter behov.
2. De precisionsvärden som avses i punkt 1 e ska erhållas antingen genom kollaborativ avprövning som utförts enligt ett
internationellt erkänt protokoll för kollaborativ avprövning (t.ex. ISO 5725 Noggrannhet (riktighet och precision) för
mätmetoder och mätresultat) eller grunda sig på tester av att kriterierna uppfylls om prestandakriterier för analysmetoder
har fastställts. Värdena för repeterbarhet och reproducerbarhet ska uttryckas på ett internationellt erkänt sätt (t.ex. 95 %
konfidensintervaller som definieras i ISO 5725 Noggrannhet (riktighet och precision) för mätmetoder och mätresultat).
Resultaten från den kollaborativa avprövningen ska publiceras eller vara fritt tillgängliga.
3. Analysmetoder som kan användas på samma sätt för olika varugrupper bör väljas framför metoder som endast kan
användas för enskilda varor.
4. I situationer där analysmetoder endast kan valideras inom ett och samma laboratorium bör de metoderna valideras enligt
internationellt erkända vetenskapliga protokoll eller riktlinjer eller grunda sig på tester av att kriterierna uppfyllts om
prestandakriterier för analysmetoder har fastställts.
5. Analysmetoder som antas enligt denna förordning bör utarbetas enligt den standard för analysmetoder som
rekommenderas av Internationella standardiseringsorganisationen.
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BILAGA IV

KAPITEL I

Avgifter eller pålagor för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor som förs in i unionen
I.

SÄNDNINGAR AV LEVANDE DJUR

a) Nötkreatur, hästdjur, svin, får, getter, fjäderfän, kaniner och småvilt (fåglar och marklevande vilt), vildsvin och vilda
idisslare:
— 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
— 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
— 420 EUR per sändning över 46 ton.
b) Andra djurarter:
— 55 EUR per sändning upp till 46 ton, eller
— 420 EUR per sändning över 46 ton.
II.

SÄNDNINGAR AV KÖTT

— 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
— 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
— 420 EUR per sändning över 46 ton.
III.

SÄNDNINGAR AV FISKERIPRODUKTER

a) Fiskeriprodukter som inte transporteras i bulk:
i) 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
ii) 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
iii) 420 EUR per sändning över 46 ton.
b) Fiskeriprodukter som transporteras som styckegods:
i) 600 EUR per fartyg med en last av fiskeriprodukter upp till 500 ton,
ii) 1 200 EUR per fartyg med en last av fiskeriprodukter över 500 och upp till 1 000 ton,
iii) 2 400 EUR per fartyg med en last av fiskeriprodukter över 1 000 och upp till 2 000 ton,
iv) 3 600 EUR per fartyg med en last av fiskeriprodukter över 2 000 ton.
IV.

SÄNDNINGAR AV KÖTTPRODUKTER, FJÄDERFÄKÖTT, VILTKÖTT, KANINKÖTT ELLER KÖTT AV HÄGNAT VILT

a) 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
b) 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
c) 420 EUR per sändning över 46 ton.
V.

SÄNDNINGAR AV ANDRA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG ÄN KÖTTPRODUKTER AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM
LIVSMEDEL

a) Andra produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel som inte transporteras i bulk:
i) 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
ii) 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
iii) 420 EUR per sändning över 46 ton.
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b) Andra produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel som transporteras som styckegods:
i) 600 EUR per fartyg med en last av produkter upp till 500 ton,
ii) 1 200 EUR per fartyg med en last av produkter över 500 och upp till 1 000 ton,
iii) 2 400 EUR per fartyg med en last av produkter över 1 000 och upp till 2 000 ton,
iv) 3 600 EUR per fartyg med en last av produkter över 2 000 ton.
VI.

SÄNDNINGAR AV ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH FODER AV ANIMALISKT URSPRUNG

a) Sändningar av animaliska biprodukter och foder av animaliskt ursprung som inte transporteras i bulk:
i) 55 EUR per sändning upp till 6 ton, och
ii) 9 EUR per ton över 6 och upp till 46 ton, eller
iii) 420 EUR per sändning över 46 ton.
b) Animaliska biprodukter och foder av animaliskt ursprung som transporteras som styckegods:
i) 600 EUR per fartyg med en last av produkter upp till 500 ton,
ii) 1 200 EUR per fartyg med en last av produkter över 500 och upp till 1 000 ton,
iii) 2 400 EUR per fartyg med en last av produkter över 1 000 och upp till 2 000 ton,
iv) 3 600 EUR per fartyg med en last av produkter över 2 000 ton.
VII. SÄNDNINGAR AV DJUR OCH VAROR FRÅN TREDJELÄNDER SOM ÄR TRANSITERADE ELLER OMLASTADE

30 EUR per sändning; beloppet ska ökas med 20 EUR per kvarts timme för varje tjänsteman som medverkar vid
kontrollen.
VIII. SÄNDNINGAR AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA PRODUKTER, FÖREMÅL OCH MATERIAL SOM KAN HYSA ELLER
SPRIDA VÄXTSKADEGÖRARE

a) För dokumentkontroller: 7 EUR per sändning.
b) För identitetskontroller:
i) 7 EUR per sändning upp till motsvarande en lastbilslast, en tågvagnslast eller en container av jämförbar storlek,
ii) 14 EUR per sändning som är större än ovannämnda storlek.
c) För växtskyddskontroller, enligt följande specifikationer:
i) Sticklingar, fröplantor (utom skogsodlingsmaterial), småplantor av jordgubbar eller av grönsaker:
— 17,5 EUR per sändning upp till 10 000 st.,
— 0,70 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 enheter,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
ii) Buskar, träd (utom huggna julgranar), andra vedartade växter från plantskolor inklusive skogsodlingsmaterial
(utom fröer):
— 17,5 EUR per sändning upp till 10 000 st.,
— 0,44 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 enheter,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
iii) Lökar, stamknölar, rhizomer, knölar, avsedda att planteras (utom potatisknölar):
— 17,5 EUR per sändning upp till 200 kg,
— 0,16 EUR per sändning för varje ytterligare 10 kg,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
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iv) Fröer, vävnadskulturer:
— 7,5 EUR per sändning upp till 100 kg,
— 0,175 EUR per sändning för varje ytterligare 10 kg,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
v) Andra växter avsedda för plantering, som inte förtecknas någon annanstans i denna punkt:
— 17,5 EUR per sändning upp till 5 000 st.,
— 0,18 EUR per sändning för varje ytterligare 100 enheter,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
vi) Snittblommor:
— 17,5 EUR per sändning upp till 20 000 st.,
— 0,14 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 enheter,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
vii) Grenar med blad, delar av barrträd (utom huggna julgranar):
— 17,5 EUR per sändning upp till 100 kg,
— 1,75 EUR per sändning för varje ytterligare 100 kg,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
viii) Huggna julgranar:
— 17,5 EUR per sändning upp till 1 000 st.,
— 1,75 EUR per sändning för varje ytterligare 100 enheter,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
ix) Växtblad från t.ex. örter, kryddor och bladgrönsaker:
— 17,5 EUR per sändning upp till 100 kg,
— 1,75 EUR per sändning för varje ytterligare 10 kg,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
x) Frukt, grönsaker (utom bladgrönsaker):
— 17,5 EUR per sändning upp till 25 000 kg,
— 0,7 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 kg.
xi) Potatisknölar:
— 52,5 EUR per parti upp till 25 000 kg,
— 52,5 EUR per parti för varje ytterligare 25 000 kg.
xii) Trä (utom bark):
— 17,5 EUR per sändning upp till 1 000 m3,
— 0,175 EUR per sändning för varje ytterligare 10 m3.
xiii) Jord och odlingssubstrat, bark:
— 17,5 EUR per sändning upp till 25 000 kg,
— 0,7 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 kg,
— 140 EUR per sändning, maxavgift.
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xiv) Spannmål:
— 17,5 EUR per sändning upp till 25 000 kg,
— 0,7 EUR per sändning för varje ytterligare 1 000 kg,
— 700 EUR per sändning, maxavgift.
xv) Andra växter eller växtprodukter, som inte förtecknas någon annanstans i denna punkt:
— 17,5 EUR per sändning.
Om en sändning inte uteslutande består av produkter som omfattas av beskrivningen i den relevanta strecksatsen, ska
de delar av sändningen som består av produkter som omfattas av beskrivningen i den relevanta strecksatsen (parti eller
partier) behandlas som en separat sändning.
KAPITEL II

Avgifter eller pålagor för offentlig kontroll i slakterier, i styckningsanläggningar, i bearbetningsanläggningar, av
mjölkproduktion och av produktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och vattenbruksprodukter
I.

AVGIFTER ELLER PÅLAGOR FÖR OFFENTLIG KONTROLL I SLAKTERIER

a) Nötkött
i) vuxna nötkreatur: 5 EUR/djur,
ii) unga nötkreatur: 2 EUR/djur.
b) Kött från hovdjur/hästdjur: 3 EUR/djur
c) Griskött: djur med en slaktvikt som
i) understiger 25 kg: 0,5 EUR/djur,
ii) är lika med eller överstiger 25 kg: 1 EUR/djur.
d) Fårkött och getkött: djur med en slaktvikt som
i) understiger 12 kg: 0,15 EUR/djur,
ii) är lika med eller överstiger 12 kg: 0,25 EUR/djur.
e) Fjäderfäkött
i) fjäderfän av släktet Gallus och pärlhöns: 0,005 EUR/djur,
ii) ankor och gäss: 0,01 EUR/djur,
iii) kalkoner: 0,025 EUR/djur,
iv) kött av uppfödda kaniner: 0,005 EUR/djur,
v) vaktlar och rapphönor: 0,002 EUR/djur.
II. AVGIFTER ELLER PÅLAGOR FÖR OFFENTLIG KONTROLL I STYCKNINGSANLÄGGNINGAR

Per ton kött:
a) nötkött, kalvkött, griskött, kött från hovdjur/hästdjur, fårkött och getkött: 2 EUR,
b) fjäderfäkött och kött av uppfödda kaniner: 1,5 EUR,
c) kött av hägnat vilt och kött från frilevande vilt:
— småvilt (fåglar och marklevande vilt): 1,5 EUR,
— ratiter (struts, emu, nandufågel): 3 EUR,
— vildsvin och idisslare: 2 EUR.
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III. AVGIFTER ELLER PÅLAGOR FÖR OFFENTLIG KONTROLL I BEARBETNINGSANLÄGGNINGAR FÖR VILT

a) Småvilt (fåglar): 0,005 EUR/djur,
b) småvilt (marklevande): 0,01 EUR/djur,
c) ratiter: 0,5 EUR/djur.
d) Landdäggdjur:
i) vildsvin: 1,5 EUR/djur,
ii) idisslare: 0,5 EUR/djur.
IV. AVGIFTER ELLER PÅLAGOR FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV MJÖLKPRODUKTION

a) 1 EUR per 30 ton
och
b) 0,5 EUR/ton därefter.
V. AVGIFTER ELLER PÅLAGOR FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV PRODUKTION OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV FISKERIOCH VATTENBRUKSPRODUKTER

a) När fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter släpps ut på marknaden för första gången:
i) 1 EUR/ton för de första 50 tonnen i månaden,
ii) 0,5 EUR/ton därefter.
b) Första försäljningen på fiskmarknaden:
i) 0,5 EUR/ton för de första 50 tonnen i månaden,
ii) 0,25 EUR/ton därefter.
c) Första försäljning vid bristande eller otillräcklig gradering av produktens färskhet och/eller storlek:
i) 1 EUR/ton för de första 50 tonnen i månaden,
ii) 0,5 EUR/ton därefter.
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BILAGA V
JÄMFÖRELSETABELLER SOM AVSES I ARTIKEL 146.2

1. Förordning (EG) nr 882/2004
Förordning (EG) nr 882/2004

Denna förordning

Artikel 1.1 första stycket

Artikel 1.1

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 1.4

Artikel 1.3

—

Artikel 1.4

—

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 9.1

Artikel 3.2

Artikel 9.4

Artikel 3.3

Artikel 10

Artikel 3.4

Artikel 9.6

Artikel 3.5

Artikel 9.6

Artikel 3.6

Artikel 9.7

Artikel 3.7

—

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 5.1 a, c, d, e, f, g och i

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 4.4

Artikel 5.1 b

Artikel 4.5

Artikel 5.5

Artikel 4.6

Artikel 6.1

Artikel 4.7

—

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 28.1

Artikel 5.1 andra stycket

—

Artikel 5.1 tredje stycket

Artikel 31.3

Artikel 5.2 a, b, c och f

Artikel 29

Artikel 5.2 d

—

Artikel 5.2 e

Artikel 32

Artikel 5.3

Artikel 33

Artikel 5.4

—

Artikel 6

Artikel 5.4

Artikel 7.1 första stycket

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 7.1 andra stycket a

Artikel 11.1 andra stycket

Artikel 7.1 andra stycket b

—

Artikel 7.2 första meningen

Artikel 8.1

Artikel 7.2 andra meningen

—

Artikel 7.2 tredje meningen

—
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Denna förordning

Artikel 7.3

Artikel 8.3

Artikel 8.1

Artikel 12.1

Artikel 8.2

Artikel 5.1 h

Artikel 8.3 a

Artikel 12.2

Artikel 8.3 b

Artikel 12.3

Artikel 8.4

—

Artikel 9.1

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 9.2

Artikel 13.1 andra stycket

Artikel 9.3

Artikel 13.2

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11.1

Artikel 34.1 och 34.2

Artikel 11.2

—

Artikel 11.3

Artikel 34.4

Artikel 11.4

Artikel 34.6

Artikel 11.5

Artikel 35.1

Artikel 11.6

Artikel 35.2

Artikel 11.7

Artikel 34.5

Artikel 12.1

Artikel 37.1

Artikel 12.2

Artikel 37.4 e

Artikel 12.3

Artikel 37.5 c

Artikel 12.4

Artikel 39.2

Artikel 13

Artikel 115

Artikel 14.1

—

Artikel 14.2

Artikel 45.3

Artikel 14.3

—

Artikel 15.1

Artikel 44.1 första meningen

Artikel 15.2

Artikel 44.3 och 44.5

Artikel 15.3

Artikel 44.3 och 44.5

Artikel 15.4

—

Artikel 15.5

Artiklarna 47.1 d, 47.2 b och 54.4 första meningen

Artikel 16.1

Artikel 45.1

Artikel 16.2

Artikel 44.2

Artikel 16.3 första meningen

Artikel 45.2

Artikel 16.3 andra meningen

Artikel 34.5

Artikel 17.1 första strecksatsen

Artikel 59.1

Artikel 17.1 andra strecksatsen

Artiklarna 56.1, 56.3 a, 56.4 och 58

Artikel 17.2

—

Artikel 18

Artikel 65.1, 65.2 och 65.3

Artikel 19.1

Artikel 66.1 och 66.3
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Denna förordning

Artikel 19.2 a

Artikel 67

Artikel 19.2 b

Artikel 66.6

Artikel 19.3

Artikel 66.5

Artikel 19.4

Artikel 7

Artikel 20

Artikel 71

Artikel 21.1

Artikel 72.1

Artikel 21.2

Artikel 69

Artikel 21.3

Artikel 66.1

Artikel 21.4

Artikel 66.5

Artikel 22

Artiklarna 66.7, 67 sista meningen och 69.4

Artikel 23.1

Artikel 73.1

Artikel 23.2

Artiklarna 73.2 och 74

Artikel 23.3

Artikel 73.3

Artikel 23.4

Artikel 73.2

Artikel 23.5

Artikel 73.4 a

Artikel 23.6

Artikel 73.2 c och 73.4 b

Artikel 23.7

Artikel 74

Artikel 23.8

Artikel 74

Artikel 24.1

Artikel 75.1

Artikel 24.2

Artikel 57

Artikel 24.3

Artikel 46

Artikel 24.4

Artikel 76

Artikel 25.1

—

Artikel 25.2 a

—

Artikel 25.2 b

Artikel 77.1 c

Artikel 25.2 c

Artikel 77.1 f

Artikel 25.2 d

Artiklarna 48 c och d, 77.1 e och k

Artikel 25.2 e

—

Artikel 25.2 f

Artikel 70

Artikel 25.2 g

Artikel 77.1 h

Artikel 25.2 h

Artikel 46.2 b

Artikel 26

Artikel 78.1

Artikel 27.1

Artikel 80

Artikel 27.2

Artikel 79

Artikel 27.3

—

Artikel 27.4

Artikel 79.1

Artikel 27.5

—

Artikel 27.6

—

Artikel 27.7

—
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Denna förordning

Artikel 27.8

Artikel 84.2

Artikel 27.9

Artikel 83.2

Artikel 27.10

—

Artikel 27.11

Artikel 84.1

Artikel 27.12 första meningen

Artikel 85

Artikel 27.12 andra meningen

—

Artikel 28

—

Artikel 29

—

Artikel 30.1 a

Artikel 87

Artikel 30.1 b

Artikel 90 a

Artikel 30.1 c

Artikel 88.2

Artikel 30.1 d

Artikel 90 b och f

Artikel 30.1 e

Artikel 90 c

Artikel 30.1 f

Artikel 90 d

Artikel 30.1 g

Artikel 90 e

Artikel 30.2 a

Artikel 89.1 f

Artikel 30.2 b

Artikel 89.1 d

Artikel 30.3

—

Artikel 31

—

Artikel 32.1 a

Artikel 94.2 a

Artikel 32.1 b

Artikel 94.2 c

Artikel 32.1 c

Artikel 94.2 d

Artikel 32.1 d

Artikel 94.2 e

Artikel 32.1 e

Artikel 94.2 f

Artikel 32.1 f

Artikel 94.2 h

Artikel 32.2 a

Artikel 94.2 a, c och d

Artikel 32.2 b

Artikel 94.2 i

Artikel 32.2 c

Artikel 94.2 e

Artikel 32.2 d

Artikel 94.2 h

Artikel 32.2 e

Artikel 94.2 e

Artikel 32.3

Artikel 93.3 a

Artikel 32.4 a

Artikel 93.3 c

Artikel 32.4 b

Artikel 93.3 d

Artikel 32.4 c

Artikel 93.3 d

Artikel 32.4 d

Artikel 8

Artikel 32.4 e

Artikel 93.3 e

Artikel 32.4 f

Artikel 94.2 k iii

Artikel 32.4 g

Artikel 93.3 e

Artikel 32.4 h

Artikel 93.3 f
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Denna förordning

Artikel 32.5

Artikel 99.1

Artikel 32.6

Artikel 99.2

Artikel 32.7

—

Artikel 32.8 första meningen

Artikel 99.3

Artikel 32.8 andra meningen

Artikel 99.4

Artikel 32.9

—

Artikel 33.1

Artikel 100.1

Artikel 33.2

Artikel 101.1

Artikel 33.3

Artikel 100.2

Artikel 33.4

Artikel 100.4

Artikel 33.5

Artikel 100.5

Artikel 33.6

Artikel 101.2

Artikel 33.7

—

Artikel 34.1

Artikel 102.1

Artikel 34.2

Artikel 102.1 och 102.2

Artikel 34.3

Artikel 102.3

Artikel 35.1

Artikel 103.1

Artikel 35.2

Artikel 103.3

Artikel 35.3

Artikel 103.2

Artikel 35.4

—

Artikel 36.1

Artikel 104.1 c

Artikel 36.2 första meningen

—

Artikel 36.2 andra meningen

Artikel 104.2

Artikel 36.3 första stycket

Artikel 104.3 första meningen

Artikel 36.3 andra stycket

—

Artikel 36.3 tredje stycket första meningen

Artikel 104.3 c

Artikel 36.3 tredje stycket andra meningen

Artikel 104.3 b

Artikel 36.4

Artikel 104.3 a

Artikel 37.1

Artikel 105.1

Artikel 37.2

Artikel 105.2

Artikel 38.1

Artikel 106.1

Artikel 38.2

Artikel 106.2 c

Artikel 38.3

Artikel 106.3

Artikel 39.1

Artikel 107.1

Artikel 39.2

Artikel 107.2

Artikel 40.1

Artikel 108.1

Artikel 40.2

—

Artikel 40.3

Artikel 108.2

Artikel 40.4

—
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Denna förordning

Artikel 41

Artikel 109.1

Artikel 42.1 a

—

Artikel 42.1 b

Artikel 111.2

Artikel 42.1 c

Artikel 111.3

Artikel 42.2

Artikel 110.2

Artikel 42.3

Artikel 111.2

Artikel 43.1 första meningen

—

Artikel 43.1 andra meningen

—

Artikel 43.1 a

—

Artikel 43.1 b

—

Artikel 43.1 c

—

Artikel 43.1 d–j

—

Artikel 43.1 k

—

Artikel 43.2

—

Artikel 44.1

Artikel 113.1

Artikel 44.2

—

Artikel 44.3

Artikel 113.1

Artikel 44.4 första stycket första meningen

Artikel 114.1

Artikel 44.4 första stycket andra meningen

Artikel 114.2

Artikel 44.5

—

Artikel 44.6

Artikel 114.1

Artikel 45.1

Artikel 116.1, 116.2 och 116.4

Artikel 45.2

Artikel 116.3

Artikel 45.3

Artikel 117

Artikel 45.4

Artikel 118

Artikel 45.5

Artikel 119

Artikel 45.6

—

Artikel 46.1 första meningen

Artikel 120.1

Artikel 46.1 andra meningen

Artikel 120.4

Artikel 46.1 tredje meningen

Artikel 120.2

Artikel 46.2

Artikel 120.3

Artikel 46.3

Artikel 121

Artikel 46.4

—

Artikel 46.5

—

Artikel 46.6

Artikel 122

Artikel 46.7

Artikel 123

Artikel 47.1

Artikel 125.1 a–e

Artikel 47.2

Artikel 125.2

Artikel 47.3

Artikel 125.1 f och g
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Artikel 47.4

—

Artikel 47.5

—

Artikel 48.1

Artikel 126.1

Artikel 48.2

Artikel 126.2

Artikel 48.3

Artikel 127.1 och 127.2

Artikel 48.4

Artikel 127.3

Artikel 48.5 första meningen

Artikel 127.3 f

Artikel 48.5 andra och tredje meningen

—

Artikel 49

Artikel 129

Artikel 50

—

Artikel 51.1

Artikel 130.1 och 130.2

Artikel 51.2

Artikel 130.3

Artikel 51.3

—

Artikel 52

Artikel 124

Artikel 53

Artikel 112

Artikel 54.1

Artikel 138.1

Artikel 54.2

Artikel 138.2

Artikel 54.3

Artikel 138.3

Artikel 54.4

Artikel 105.1

Artikel 54.5

Artikel 138.4

Artikel 55.1

Artikel 139.1

Artikel 55.2

Artikel 139.1

Artikel 56.1

Artikel 141.1

Artikel 56.2 a

—

Artikel 56.2 b

Artikel 141.2

Artikels 57–61

—

Artikel 62

Artikel 145

Artikel 63.1

—

Artikel 63.2

Artikel 25

Artikel 64 första stycket

Artikel 142.1

Artikel 64.1

Artikel 142.1

Artikel 64.2

Artikel 142.2

Artikel 65

—

Artikel 66

—

Artikel 67

—

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

—
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Bilaga V

—

Bilaga VI

Artiklarna 81 och 82.2

Bilaga VII

—

Bilaga VIII

—

2. Direktiv 96/23/EG
Direktiv 96/23/EG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2 a

Artikel 19

Artikel 2 b

—

Artikel 2 c

Artikel 19

Artikel 2 d

Artikel 3.3

Artikel 2 e

Artikel 19

Artikel 2 f

Artikel 37.1

Artikel 2 g

—

Artikel 2 h

Artikel 19

Artikel 2 i

—

Artikel 3

Artiklarna 9.1, 9.2, 19, 109.1 och 112

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artiklarna 4.2 a, 109.2 och 113

Artikel 4.3

—

Artikel 5

Artiklarna 111.2, 111.3, 113.1 a och 110.2

Artikel 6

Artikel 19.2 a och b

Artikel 7

Artikel 110.2

Artikel 8.1

—

Artikel 8.2

—

Artikel 8.3, 8.4 och 8.5

Artiklarna 11, 113 och 114

Artikel 9 A

—

Artikel 9 B

—

Artikel 10

Artikel 15

Artikel 11.1 och 11.2

Artiklarna 9 och 10

Artikel 11.3

Artiklarna 19.2 c, 137 och 138

Artikel 12 första stycket

Artikel 9.4

Artikel 12 andra stycket

Artikel 15

Artikel 13

Artiklarna 19.2 c, 137 och 138

Artikel 14.1

Artiklarna 100 och 101

Artikel 14.2

Artikel 93
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Artikel 15.1 första stycket

Artikel 19.2 a och b

Artikel 15.1 andra stycket

Artikel 34.6

Artikel 15.1 tredje stycket

—

Artikel 15.2 första stycket

Artikel 34.6

Artikel 15.2 andra stycket

Artikel 35.3

Artikel 15.3 första, andra och tredje styckena

Artiklarna 19.2 c och 138

Artikel 15.3 fjärde stycket

Artiklarna 65–72

Artikel 16.1

Artiklarna 105.1, 108.1 och 138

Artikel 16.2 och 16.3

Artiklarna 19.2 c och 138

Artikel 17

Artiklarna 19.2.c och 138

Artikel 18

Artiklarna 19.2 c och 138

Artikel 19

Artikel 138.4

Artikel 20.1

Artiklarna 102–108

Artikel 20.2 första stycket

Artikel 106.1 och 106.2

Artikel 20.2 andra stycket

Artikel 106.3

Artikel 20.2 tredje och fjärde styckena

Artikel 108.1

Artikel 20.2 femte och sjätte styckena

Artikel 108.2

Artikel 21

Artiklarna 116, 117 och 119

Artikel 22

Artikel 137

Artikel 23

Artiklarna 19.2 c och 138

Artikel 24.1 och 24.2

Artiklarna 18.2 d, 19.2 c, 137 och 138

Artikel 24.3

Artiklarna 18.2 d, 19.2 c och 138

Artikel 25

Artiklarna 19.2 c och 138.2

Artikel 26

Artikel 7

Artikel 27

Artikel 139

Artikel 28

Artikel 139

Artikel 29.1 och 29.2

Artiklarna 125, 126, 127 och 129

Artikel 29.3

Artiklarna 47–64

Artikel 29.4

Artikel 113.1

Artikel 30.1 och 30.2

Artiklarna 65–72

Artikel 30.3

Artikel 129.3

Artikel 31

Artiklarna 78–85

Artikel 33

Artikel 145

Artikel 34

Artikel 19.2 a och b

Artikel 35

—

Artikel 36

—
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Artikel 37

—

Artikel 38

—

Artikel 39

—

Bilaga I

Artikel 19.2 a och b

Bilaga II

Artikel 19.2 a och b

Bilaga III

Artikel 19.2 a och b

Bilaga IV

Artikel 19.2 a och b

3. Direktiven 89/662/EEG och 90/425/EEG
Direktiv 89/662/EEG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2.1, 2.2 och 2.3

—

Artikel 2.4

Artikel 3.3

Artikel 2.5

Artikel 3.32

Artikel 3.1 första och andra styckena

—

Artikel 3.1 tredje stycket

Artikel 9.1

Artikel 3.1 fjärde stycket

Artiklarna 137.2, 137.3 och 138

Artikel 3.2

—

Artikel 3.3

—

Artikel 4.1 första meningen

Artiklarna 9.1, 10, 137 och 138

Artikel 4.1 första strecksatsen

Artikel 9.6 a

Artikel 4.1 andra strecksatsen

—

Artikel 4.2

Artikel 139

Artikel 5.1 a första stycket

Artikel 9

Artikel 5.1 a andra stycket

Artikel 137.2 och 137.3

Artikel 5.1 b

—

Artikel 5.2

—

Artikel 5.3 a, b och d

—

Artikel 5.3 c

Artikel 9.7

Artikel 5.4 och 5.5

—

Artikel 6.1

Artikel 49

Artikel 6.2

—

Artikel 7.1

Artiklarna 102–108 och 138

Artikel 7.2

—

Artikel 8.1

Artiklarna 102–108

Artikel 8.2

Artiklarna 7 och 138.3

Artikel 8.3

Artikel 138.4

Artikel 9

—

Artikel 10

Artikel 4.1
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Artikel 11

Artiklarna 10, 14 och 15

Artikel 12

—

Artikel 13

—

Artikel 14

—

Artikel 15

—

Artikel 16.1

Artikel 113.1

Artikel 16.2

—

Artikel 16.3

Artikel 113.2

Artikel 17

Artikel 145

Artikel 18

Artikel 145

Artikel 19

—

Artikel 20

—

Artikel 22

—

Artikel 23

—

Bilaga A

—

Bilaga B

—

Direktiv 90/425/EEG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2.1–2.5

—

Artikel 2.6

Artikel 3.3

Artikel 2.7

Artikel 3.32

Artikel 3.1 och 3.2

—

Artikel 3.3

Artiklarna 9, 137.2, 137.3 och 138

Artikel 3.4

—

Artikel 4.1

Artikel 9

Artikel 4.2

—

Artikel 4.3

Artikel 139

Artikel 5.1 a första stycket

Artikel 9

Artikel 5.1 a andra stycket

Artikel 137.2 och 137.3

Artikel 5.1 b i första stycket

—

Artikel 5.1 b i andra stycket

Artikel 9

Artikel 5.1 b ii, iii och iv

—

Artikel 5.2 a första stycket

Artikel 9.7

Artikel 5.2 a andra och tredje styckena

—

Artikel 5.2 b

—

Artikel 5.3

—

Artikel 6

—
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Artikel 7.1

Artikel 49

Artikel 7.2

—

Artikel 8.1

Artiklarna 102–108 och artikel 138

Artikel 8.2

—

Artikel 9.1

Artiklarna 102–108

Artikel 9.2

Artiklarna 7 och 138.3

Artikel 9.3

Artikel 138.4

Artikel 9.4

—

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 4.1

Artikel 12

—

Artikel 13

Artiklarna 10, 14 och 15

Artikel 14

—

Artikel 15

—

Artikel 16

—

Artikel 17

Artikel 145

Artikel 18

Artikel 145

Artikel 19

Artikel 145

Artikel 20

Artiklarna 131, 132, 133 och 134

Artikel 21

—

Artikel 22.1

Artikel 113.1

Artikel 22.2

—

Artikel 22.3

Artikel 113.2

Artikel 23

—

Artikel 24

—

Artikel 26

—

Artikel 27

—

Bilaga A

—

Bilaga B

—

Bilaga C

—

4. Direktiven 97/78/EG och 91/496/EEG
Direktiv 97/78/EG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2.2 a

Artikel 3.19

Artikel 2.2 b

Artikel 3.41

Artikel 2.2 c

Artikel 3.42

Artikel 2.2 d

Artikel 3.43
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Artikel 2.2 e

—

Artikel 2.2 f

Artikel 3.37

Artikel 2.2 g

Artikel 3.38

Artikel 2.2 h

—

Artikel 2.2 i

—

Artikel 2.2 j

—

Artikel 2.2 k

Artikel 3.3

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 47.1

Artikel 3.3

Artiklarna 15, 56.1 och 56.3

Artikel 3.4

Artikel 57

Artikel 3.5

Artiklarna 47.2, 47.3 och 58

Artikel 4.1

Artikel 49.2

Artikel 4.2

—

Artikel 4.3 och 4.4

Artiklarna 49.1, 49.2, 49.3 och 52

Artikel 4.5

Artikel 52

Artikel 5.1

Artikel 56.3 b och 56.4

Artikel 5.2

Artikel 50.4

Artikel 5.3

Artikel 50.2 och 50.3

Artikel 5.4

Artikel 58

Artikel 6.1 a första stycket

Artikel 64.1

Artikel 6.1 a andra stycket

Artikel 64.2

Artikel 6.1 b

—

Artikel 6.2

Artiklarna 59 och 62

Artikel 6.3

Artikel 63

Artikel 6.4

Artiklarna 60.1 och 63.3

Artikel 6.5

—

Artikel 6.6

Artiklarna 60.2, 62.3, 63.5, 64.2 och 64.4

Artikel 7.1

Artikel 50.1

Artikel 7.2

Artiklarna 49.1, 49.2, 49.3 och 52

Artikel 7.3

Artikel 57

Artikel 7.4

Artiklarna 50.2, 55 och 56.4

Artikel 7.5

—

Artikel 7.6

Artiklarna 52 och 58

Artikel 8.1

—

Artikel 8.2

Artikel 77.1 b

Artikel 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 och 8.7

Artikel 77.2

Artikel 9

Artikel 51.1 b och c

Artikel 10.1, 10.2 och 10.4

Artikel 54.2

Artikel 10.3

—
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Artikel 11

Artikel 51.1 d

Artikel 12

Artiklarna 48 h och 77.1 k

Artikel 13

Artikel 77.1 c

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 77.1 h

Artikel 16.1 a

Artikel 48 d

Artikel 16.1 b

Artikel 48 e

Artikel 16.1 c

Artikel 48 c

Artikel 16.1 d

Artikel 48 g

Artikel 16.1 e

Artikel 48 a

Artikel 16.1 f

Artikel 48 b

Artikel 16.2

—

Artikel 16.3

—

Artikel 16.4

Artikel 77.1 c och f

Artikel 17.1

Artikel 66.3

Artikel 17.2

Artikel 66.1, 66.2 och 66.3

Artikel 17.2 a

Artiklarna 66.3.b, 69 och 72

Artikel 17.2 a första strecksatsen

—

Artikel 17.2 a andra strecksatsen

Artikel 68.1 a

Artikel 17.2 b

Artikel 69

Artikel 17.3

Artiklarna 65.4, 65.5 och 65.6

Artikel 17.4

—

Artikel 17.5

Artiklarna 66.7 och 69.4

Artikel 17.6

—

Artikel 17.7

Artiklarna 65.6, 70 och 71.3

Artikel 18

Artikel 64.2

Artikel 19.1

Artikel 77.1 g

Artikel 19.2

Artikel 77.1 a

Artikel 19.3

Artikel 64.3 a och 64.4

Artikel 20.1

Artikel 65

Artikel 20.2

—

Artikel 22.1

—

Artikel 22.2

Artikel 67

Artikel 22.3

—

Artikel 22.4

—

Artikel 22.5

—

Artikel 22.6

—

Artikel 22.7

—
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Artikel 24

Artikel 65.4, 65.5 och 65.6

Artikel 24.3

Artiklarna 73 och 129

Artikel 25.1

Artiklarna 102–108

Artikel 25.2

Artikel 7

Artikel 25.3

—

Artikel 26

Artikel 130.5 och 130.6

Artikel 27

Artiklarna 5.4, 130.1 och 130.6

Artikel 28

—

Artikel 29

—

Artikel 30

—

Artikel 31

—

Artikel 32

—

Artikel 33

—

Artikel 34

—

Artikel 35

—

Artikel 36

—

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Artikel 64

Bilaga III

Artikel 52
Direktiv 91/496/EEG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2.1

—

Artikel 2.2 a

Artikel 3.41

Artikel 2.2 b

Artikel 3.42

Artikel 2.2 c

Artikel 3.43

Artikel 2.2 d

—

Artikel 2.2 e

Artikel 3.37

Artikel 2.2 f

Artikel 3.38

Artikel 3.1 a

Artiklarna 56.1, 56.3 a och 58 b

Artikel 3.1 b

Artiklarna 47.1 och 66.2

Artikel 3.1 c i

Artiklarna 56.3 b, 56.5 och 57

Artikel 3.1 c ii

Artikel 79.1

Artikel 3.1 d

Artikel 57

Artikel 3.2

—

Artikel 4.1

Artiklarna 49.1 och 52

Artikel 4.2

Artiklarna 49.1, 49.2, 49.3 och 52

Artikel 4.3

Artikel 51.1 c

Artikel 4.4

Artikel 79.1
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Artikel 4.5

Artiklarna 5.4, 51.1 c och 52

Artikel 5

Artiklarna 55, 56.3 b, 56.5, 57, 58 a och 66.1

Artikel 6.1

—

Artikel 6.2 a

Artikel 64.1 och 64.2

Artikel 6.2 b

Artikel 64.1

Artikel 6.2 c

Artikel 59

Artikel 6.2 d

Artikel 64.3 a och 64.4

Artikel 6.3

Artikel 60

Artikel 6.3 a

Artikel 60.1 c

Artikel 6.3 b

Artikel 60.1 c

Artikel 6.3 c

Artiklarna 59.2 och 64.3

Artikel 6.3 d

—

Artikel 6.3 e

Artiklarna 59.2 och 64.3

Artikel 6.3 f

Artiklarna 59.2 och 64.3

Artikel 6.3 g

—

Artikel 6.4

Artiklarna 59 och 60.1

Artikel 6.5

Artikel 60.2

Artikel 7.1 första strecksatsen

Artikel 50.2

Artikel 7.1 andra strecksatsen

Artiklarna 56.3 b, 56.5 och 58

Artikel 7.1 tredje strecksatsen

Artikel 50.1

Artikel 7.2

Artikel 58

Artikel 7.3

—

Artikel 8

Artikel 53.1 b

Artikel 9

Artikel 51.1 d

Artikel 10

Artikel 66.2

Artikel 11.1

Artikel 65

Artikel 11.2

—

Artikel 12.1

Artiklarna 66, 68 och 69

Artikel 12.2

Artiklarna 66.3 och 9

Artikel 12.3

Artiklarna 70, 71.3 och 72.3

Artikel 12.4

—

Artikel 12.5

—

Artikel 13

Artikel 64.2

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 79.1

Artikel 16

Artikel 54

Artikel 17

Artikel 7

Artikel 17a

—
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Artikel 18.1

—

Artikel 18.2

Artikel 67

Artikel 18.3

—

Artikel 18.4

—

Artikel 18.5

—

Artikel 18.6

—

Artikel 18.7

—

Artikel 18.8

—

Artikel 19

Artiklarna 116 och 117

Artikel 20

Artiklarna 102–108

Artikel 21

Artikel 130.5 och 130.6

Artikel 22

—

Artikel 23

—

Artikel 24

—

Artikel 25

—

Artikel 26

—

Artikel 27

—

Artikel 28

—

Artikel 29

—

Artikel 30

—

Artikel 31

—

Bilaga A

Artikel 64

Bilaga B

Artikel 66.2

5. Direktiv 96/93/EC
Direktiv 96/93/EC

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2.1 första stycket

—

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 3.26

Artikel 2.2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 88.2 b

Artikel 3.2

Artikel 88.3 a och b

Artikel 3.3

Artikel 89.1 b

Artikel 3.4

Artikel 88.3 b

Artikel 3.5

Artikel 90

Artikel 4.1

Artiklarna 88.2 a och 89.2
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Artikel 4.2

Artikel 89.1 c

Artikel 4.3

Artikel 89.1 e

Artikel 5

Artikel 89.2

Artikel 6

Artikel 129

Artikel 7

Artikel 145

Artikel 8

—

Artikel 9

—

Artikel 10

—

6. Direktiv 89/608/EEG
Direktiv 89/608/EEG

Denna förordning

Artikel 1

—

Artikel 2

—

Artikel 3

Artiklarna 102–108

Artikel 4

Artiklarna 102–108

Artikel 5

Artiklarna 102–108

Artikel 6

Artiklarna 102–108

Artikel 7

Artiklarna 102–108

Artikel 8

Artiklarna 102–108

Artikel 9

Artiklarna 102–108

Artikel 10

Artikel 8 och artiklarna 102–108

Artikel 11

—

Artikel 12

Artiklarna 102–108

Artikel 13

—

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 8 och artiklarna 102–108

Artikel 16

—

Artikel 17

—

Artikel 18

—

Artikel 19

—

Artikel 20

—

7. Beslut 92/438/EEG
Beslut 92/438/EEG

Denna förordning

Artikel 1

Artiklarna 131–136

Artikel 2

—

Artikel 3

Artiklarna 131–136

Artikel 4

Artiklarna 131–136
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Artikel 5

Artiklarna 131–136

Artikel 6

Artikel 64.3 f

Artikel 7

—

Artikel 8

—

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

—

Artikel 14

—

Artikel 15

—

Bilaga I

Artiklarna 131–136

Bilaga II

Artiklarna 131–136

Bilaga III

Artiklarna 131–136

8. Förordning (EG) nr 854/2004
Förordning (EG) nr 854/2004

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.2 a

Artikel 1.1a

—

Artikel 1.2

—

Artikel 1.3

—

Artikel 2.1 c

Artikel 3.3

Artikel 2.1 f

Artikel 3.32

Artikel 2.1 g

—

Artikel 2.1 h

Artikel 3.49

Artikel 2.1 i

—

Artikel 2.2

—

Artikel 3

Artikel 148

Artikel 4.1

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 4.2

Artikel 18.1

Artikel 4.3

Artikel 18

Artikel 4.4

Artikel 18.2 d och 18.8 a

Artikel 4.5

Artikel 18.2 d och 18.8 a

Artikel 4.6

—

Artikel 4.7

Artiklarna 17 a och b, 18.2 d och 18.5

Artikel 4.8

Artiklarna 9.1 och 18.8 a

Artikel 4.9

Artiklarna 9.1 och 18.8 a

Artikel 5.1

Artiklarna 17, 18.1, 18.2, 18.7 a och b, 18.8 a och d

Artikel 5.2

Artiklarna 17 a och b, 18.4, 18.5 och 18.8 e
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Artikel 5.3

Artiklarna 18.8 c och 138

Artikel 5.4

Artiklarna 17 a och b, 18.5, 18.7 a, b, e och j, 18.8 a och d

Artikel 5.5

Artikel 5.1 e, g och h

Artikel 5.6

Artikel 18.3, 18.4 och 18.7 k

Artikel 5.7

Artikel 18.7 j

Artikel 6

Artikel 18.6, 18.7 g och 18.8 b

Artikel 7

Artikel 18.8 a

Artikel 8

Artikel 18.8 a

Artikel 10

—

Artikel 11

Artiklarna 126 och 127

Artikel 12

Artikel 126

Artikel 13

Artiklarna 126 och 127

Artikel 14

Artikel 126

Artikel 15.1

Artikel 18.1 och 18.8 a

Artikel 15.2

Artikel 126

Artikel 15.3

Artikel 18.8 a

Artikel 15.4

Artikel 18.8 a

Artikel 16 första stycket

Artikel 18.7

Artikel 16 andra stycket

Artikel 18.8

Artikel 17.1

Artikel 18.7 och 18.8

Artikel 17.2

Artikel 18.7

Artikel 17.3–17.7 med undantag av fall som avses i 17.4 a iii —
Artikel 17.3–17.8 tillämplig på fall som avses i 17.4 a iii

Artikel 18.9

Artikel 18

Artikel 18.7 och 18.8

Artikel 19

Artikel 145

Artikel 20

—

Artikel 21.1

Artikel 114

Artikel 22

Artikel 167

Bilaga I

Artiklarna 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.7 a, b, c, d, f, k och
j, 18.8 a, c, d och e

Bilaga II

Artikel 18.1, 18.6, 18.7 g, 18.8 a och b

Bilaga III

Artikel 18.1 och 18.8 a

Bilaga IV

Artikel 18.1 och 18.8 a och f

Bilaga V

Artikel 126

Bilaga VI

Artikel 126

Handläggare

Anette Mellström
0480-450029

Datum

2019-01-10

Ärendebeteckning

KS 2018/1151

Gästfrihet vid Kalmar Soroptimistklubbs
vänklubbsmöte
Den 16-19 maj 2019 arrangerar Kalmar Soroptimistklubb vänklubbsmöte i
Kalmar för att bland annat fira 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt i Sverige.
Inbjudna är bland annat Silkeborg i Danmark, Arendal/Grimstad i Norge och
Nyslott i Finland. Beräknat antal deltagare ca 40-50 personer.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med vänklubbsmötet.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 5 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare) till
en måltid i samband med Kalmar Soroptimistklubbs vänklubbsmöte i Kalmar den
16-19 maj 2019. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

GR Kommunledningskontoret Upphandling och kansli
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Anette Mellström
0480-450029

Datum

2019-01-10

Ärendebeteckning

KS 2018/1154

Gästfrihet vid utbudsdagar för professionell
scenkonst – EXPO:SCENKONST
Den 1-3 februari 2019 arrangerar Riksteatern Kalmar län EXPO:SCENKONST
i Kalmar. EXPO:SCENKONST är en utbudsdag/mässa för professionell
scenkonst med offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och
Riksteatern. Beräknat antal deltagare uppgår till ca 300 ideella och 100 professionella inom scenkonst.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag till en middag i samband med
utbudsdagarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en middag i samband med utbudsdagarna för professionell scenkonst EXPO:SCENKONST den 1-3 februari 2019. Bidraget utgår under förutsättning
att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

GR Kommunledningskontoret Upphandling och kansli
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Datum

2019-02-06

Ärendebeteckning

KS 2019/0108

Gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs
hopptävling med kval till Göteborgs horseshow
Den 10 februari 2019 arrangerar Kalmar Hästsportklubb en hopptävling med
kval till Göteborgs Horseshow. Ca 150 tävlande från hela Sverige förväntas
delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag till en gemensam måltid för
ryttarna i samband med tävlingarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Kalmar Hästsportklubbs tävlingar den 10 februari
2019. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Datum

Anna Hallenberg
0480-45 04 28

2019-02-13

Ärendebeteckning

KS 2019/0027 01.01

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut
Projekt- och exploateringsenheten – januari 2019
Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande

Delegat/
Beslutsfattare

E1

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

ExplC, Expling

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal…

ExplC

E 6-7

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering… ExplC, Expling

190103
190103
190103
190103
190115
190116

Försäljning av Boklövet 2, Karlssons äng – köpekontrakt privatperson
Försäljning av Åkerrenen 5, Jakobsberg Smedby – köpehandling Hem1Sydost
Försäljning av Åkerrenen 6, Jakobsberg Smedby – köpehandling Hem1Sydost
Försäljning av Åkerrenen 7, Jakobsberg Smedby – köpehandling Hem1Sydost
Försäljning av Blåvingen 11 – köpekontrakt/-handling TC Vingen AB
Ök och ansökan om fastighetsregl berörande Västerslät s:4 samt 5:1 och 18:1

Klara Johansson
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf
Johanna Kindqvist
Joakim Sköldén

E9

Teckna exploateringsavtal…

ExplC

E 10

Besluta om förtur till tomt o småhus om synnerliga skäl föreligger

KSOrdf

E 12

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter

ExplC, Expling

E 13

Träffa avtal om servitut och ledningsrätt som ger kommunen rätt att anl…

ExplC, Expling

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanl.

ExplC

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år…

ExplC

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fast behöver…

ExplC, Expling

190122

Avtalsservitut mellan Svensknabben 1 och 6 avs belysningsstolpar o ledningar Joakim Sköldén

Projekt- och Exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 4
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

Diarienummer

KS 2019/0058-1
KS 2019/0059-1
KS 2019/0059-2
KS 2019/0059-3
KS 2015/0028-9
KS 2019/0073-2

KS 2019/0172-1

2 (2)

E 17

Reglera tomträttsavgäld när ök kan träffas med tomrättshavaren

KSOrdf

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

ExplC, Expling

190104
190114
190116
190117
190125
E 19

190110
190110
190110
190111
190111
190111
190111
190111
190111
190111
190111
190118
190128
190128
190128
G5

190118
190117

Ansökan om ledningsrätt för vatten- o spillvattenledningar berörande
Rinkaby 13:8, 13:13 och 13:15
Ans avst och fastighetsregl samt ledningsrätt berörande Västerslät 9:17 m fl
Ansökan om fastighetsreglering berörande Västerslät s:4 m fl
Ans fastighetsbest samt regl samfälld mark berörande Åby 6:3 och Åby 6:2
Ansökan om fastighetsreglering berörande Hake 4 och Dörby 3:4

Joakim Sköldén
Klara Johansson
Joakim Sköldén
Klara Johansson
Joakim Sköldén

Yttrande över bygglov (grannintyg), grannmedgivande till bygglovsbef byggn. ExplC, Expling

Storken 5 – inga synpunkter avseende tillbyggnad av gymnasieskola
Pär Svanfeldt
Fiskeläget 5 – inga synpunkter avseende tillbyggnad av enbostadshus
Josefine Blomlöf
GamlaStan 2:4 – inga synpunkter avs tidsbegr lov för parkering 181102-231101Joakim Sköldén
Rinkaby 13:15 – inga synpunkter avs nybyggn av enbostadshus, garage/förråd Josefine Blomlöf
Ängö 2:8 – inga synpunkter avseende flytande vågbrytare
Joakim Sköldén
Berga 10:2 – inga synpunkter avseende flytande vågbrytare
Maria Jakobsson
Kulltorp 3:10 – inga synpunkter avs förhandsbesked nybyggn av enbostadshus Joakim Sköldén
Rockneby 4:1 – inga synpunkter avs förhandsbesked nybyggn av enbostadshus Joakim Sköldén
Skällby 2:2 – inga synpunkter avs förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Josefine Blomlöf
Boda 2:19 – inga synpunkter avs förhandsbesk nybyggn av enbostadshus o garageJosefine Blomlöf
Getingen 21 – inga synpunkter avs tillbyggnad av enbostadshus o fasadändringJoakim Sköldén
Brandbilen 2 – inga synpunkter avseende nybyggnad av miljöhus o teknikrum Johanna Kindqvist
Rinkaby 13:19 – inga synpunkter avseende nybyggnad av padelbana
Josefine Blomlöf
Påryd 1:52, 1:59 – inga synpunkter avseende nybyggnad av garage
Josefine Blomlöf
Ljungby 16:194 – inga synpunkter avseende nybyggnad av garage
Josefine Blomlöf
Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Remissyttrande – VA-förnyelse Solvägen, Berga KVAB
Nyttjanderättsavtal avseende GC-väg Bergagården

Maria Jakobsson
Joakim Sköldén

KS 2019/0070-1
KS 2016/0947-18
KS 2019/0073-1
KS 2019/0129-1
KS 2019/0173-1

KS 2018/1280-2
KS 2018/1290-2
KS 2019/0028-2
KS 2019/0029-2
KS 2019/0030-2
KS 2019/0031-2
KS 2019/0041-2
KS 2019/0042-2
KS 2019/0043-2
KS 2019/0044-2
KS 2019/0046-2
KS 2018/1289-2
KS 2019/0075-2
KS 2019/0082-2
KS 2019/0091-2

KS 2019/0066-2
KS 2019/0076-1

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Yvonne Jenssen
50041

Datum

2019-02-11

Ärendebeteckning

KS 2018/0159

Kommunstyrelsen

Anställningar på delegation november - december 2018
Marie Rosberg, ekonomihandläggare, ekonomi- och lönecenter
Oliver Wykman, kanslisekreterare, upphandling- och kanslienheten

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Yvonne.Jenssen@kalmar.se

Tillsyn 2019 1/1 till och med 31/1
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2019-01-31 Fria Läroverken
Korpen 18
2019-01-22 Förskola Djurängen
Rapsen 2
2019-01-22 Förskola Montessori Regnbågen
Rapsen 2
2019-01-17 Esplanadenskolan

Domherren 1

2019-01-17 Förskola Stora hjärtat
Hossmo 5:2
2019-01-02 Svensk cater
Yxan 3
2019-12-04 Länssjukhuset hus 40, 42, 43, 45, 46, 47,Kungsljuset
49
3

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2019-01-29 Autolack i Kalmar AB
Spaden 3

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/2 till och med 28/2
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/3 till och med 31/3
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/4 till och med 30/4
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/5 till och med 31/5
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/6 till och med 30/6
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/7 till och med 31/7
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/8 till och med 31/8
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/9 till och med 30/9
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/10 till och med 31/10
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/11 till och med 30/11
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn 2017 1/12 till och med 31/12
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 8:30-10:10
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 7-12
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 februari 2019.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-29

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan:
- Information Kalmarsundsregionens Renhållare
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag.

§7
Redovisning av projektet Sites and Stories
Överläggning
Ebbe Westergren, Johanna Ejderstedt och Adam Norman, Kalmar läns
museum samt Anders Almqvist, kommunledningskontoret, redovisar projektet
Sites and Stories. Projektet handlar om att förankra kulturpedagogiska metoder
i Entebbes grundskolor (tidsresor) för att stärka den lokala demokratin genom
att fokusera på viktiga samhällsfrågor och ge utrymme för alla att komma till
tals.
Projektet som finanseriats av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD) är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Entebbe kommun,
Länsmuseet och Byteatern. Även Linnéuniversitetet, Nkumba University (i
Uganda) och ABF har varit med.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§8
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med
internbudget för 2019
Dnr KS 2019/0088
Handlingar
Verksamhetsplan med internbudget för 2019.
Uppföljningsrapport verksamhetsplan.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med
internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som
tilldelats av kommunfullmäktige i december i Verksamhetsplan med budget
2019 och ekonomisk planering för 2019-2020.
Förslaget till verksamhetsplanen innehåller en redovisning av de utmaningar
och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar
och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-29
fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden.
Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå
målen.
Överläggning
Anna Emrin, kommunledningskontoret, går igenom förslag till
verksamhetsplan med internbudget för 2019.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§9
Kommunstyrelsens årsrapport 2018
Dnr KS 2018/0011
Handlingar
Årsrapport 2018.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för
verksamheten 2018. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses
för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget
2019.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kommunstyrelsen är en nettokostnad på 546,2 miljoner kronor jämfört med en
budgetram på 565,2 miljoner kronor. Totalt sett för kommunstyrelsens
verksamheter blev överskottet 19,0 miljoner kronor.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetar med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2018 och
ekonomisk planering 2019-2020. Måluppfyllelsen uppgick till 94 %.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2018. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns
med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019.
Överläggning
Anna Emrin, kommunledningskontoret, går igenom kommunstyrelsens
årsrapport 2018.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-29

§ 10
Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan
2019
Dnr KS 2019/0089
Handlingar
Riskanalys och intern kontrollplan.
Bakgrund
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
kommunledningskontoret.
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är mer än 8 valts ut och dessa ska sedan testas
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.
Överläggning
Anna Emrin, kommunledningskontoret, går igenom kommunstyrelsens
riskanalys och interna kontrollplan.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 11
Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018
Dnr KS 2018/0010
Handlingar
Preliminärt bokslut 2018.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett preliminärt bokslut
för 2018. Årets resultat uppgår till 104,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse
mot budgeterat resultat med +31,9 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet, som innehåller justeringar för realisationsvinster vid
försäljning av anläggningstillgångar med -34,5 miljoner kronor, uppgår till 70,3
miljoner kronor.
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
preliminära bokslut för 2018.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-29
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 12
Information Kalmarsundsregionens Renhållare
Överläggning
Kommundirektör Annette Andersson lämnar en lägesrapport kring den
pågående granskningen av sluttäckningen av kommunens gamla deponi.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 8:30-9:10
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 13-19
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 februari 2019.
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§ 13
Upphandling av kompletterande livsmedelsinköp av
konsumentförpackningar
Dnr KS 2019/0062
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 februari 2019.
Bakgrund
Upphandlingen avser kompletterande livsmedelsinköp i konsumentförpackningar handlade på orter i Kalmar kommun där beställaren har
verksamhet. En del inköp är pedagogiska inköp/social träning då dessa köp
sker tillsammans med brukare m.fl. från olika verksamheter.
Upphandlingen är gjord för att möjliggöra en så stor geografisk spridning av
livsmedelsbutiker som möjligt, då avsikten är att verksamheterna ska ha
gångavstånd till livsmedelsbutiken. Leverantörerna ska erbjuda ett heltäckande
sortiment av livsmedel i konsumentförpackningar inom varugrupperna
färskvaror, djupfrysta varor, kolonialvaror (specerier) och hygienartiklar.
De varugrupper inom livsmedelssortimentet som ej ingår i denna upphandling
är tobak, snus, alkohol och medicin.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 januari 2019 beslutades att ärendet
skulle återremitteras till kommunledningskontoret för att för att klargöra hur
det föreslagna beslutet motsvarar kommunens behov av kompletterande
livsmedelsinköp.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att upphandlingen ska
avbrytas och ge upphandlingsenheten i uppdrag att göra om upphandlingen.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att avbryta
upphandlingen av kompletterande livsmedelsinköp av konsumentförpackningar och ger upphandlingsenheten i uppdrag att göra om
upphandlingen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avbryta upphandlingen av
kompletterande livsmedelsinköp av konsumentförpackningar och ger
upphandlingsenheten i uppdrag att göra om upphandlingen.
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§ 14
Upphandling av konferenstjänster
Dnr KS 2019/0119
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2019.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar beställarens löpande behov av konferenstjänster för
1-50 personer. Avtalen avser att täcka de behov som beställaren har utöver det
beställaren kan producera i egen regi.
Avtalstiden är från och med 2019-03-01 till och med 2022-02-28. Därefter
har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med
1 år.
Krav på tjänsten:
- Krav på anläggning och personal
- Krav på mat och dryck
- Tillgänglighetskrav
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att verksamhetsområde
upphandling- och kansli får i uppdrag att slutföra upphandlingen av
konferenstjänster och teckna avtal med följande leverantörer:
Aiff Hotell & Restaurang - Hotell Rådmannen
Ligula Hospitality – Calmar Stadshotell
Allégården Kastlösa
Moshults Vandrarhem – Leif Berglund
Ekerum Golf & Resort
Mundekulla Kurs Retreat Konferens
First Hotel Witt
Hotell Borgholm
Guntorps Herrgård
PM Hotell
Hotell Corallen
Restaurang Postgatan – Villa Solbacken
Kalmar Lågprishotell Svanen
Ronneby Hotell
Kalmar Läns Museum
Scandic Hotels
Kalmarsalen Konferens & Evenemang
SJS-Hotellen – Fredensborgs Herrgård
Kalmarsund Hotell
Strand Hotell Borgholm
Kalmarsunds Restauranger - Brofästet/Guldfågeln
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Stufvenäs Gästgifveri
Kosta Boda Art Hotell
Ödevata Fiskecamp – Magnus Axelsson
La Bonhour – Hotell Skansen
Ölandstid Club - Halltorp
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 15
Interna avgifter till Trygghets- och larmcentralen
Dnr KS 2019/0110
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 januari 2019.
Bakgrund
Trygghets- och larmcentralen (TLC) har under 2018 startat sin verksamhet
med uppgifter som t.ex. mottagning av automatiska inbrottslarm, hisslarm,
överfallslarm, jourteletjänster m.m. Merparten av dessa tjänster tillhandahålls
till Kalmar kommuns verksamheter. För varje tjänst har ett anslutningsavtal
skrivits mellan avsedd verksamhet och TLC som reglerar tjänstens innehåll.
Vad avser avgifter så har en nivå fastställts under 2018 tillsammans med en
skrivning i avtalen som lyder ”Avgifter fastställs av Kalmar kommun och
justeras årligen från januari månad”. Nivån för justering av avgifter är inte
fastställd utan beslutas årligen av Kalmar kommun.
För avgifter i förhållande till externa parter så finns det en indexreglering i
avtalen. Denna indexreglering följer Arbetskostnadsindex, AKI, som för 2019
innebär en uppräkning av avgifterna på 3 %.
Med anledning av att indexuppräkningarna för externa avtal hamnar på 3 % så
föreslår TLC att även de interna avgifterna följer samma uppräkningstakt för
2019.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för 2019 justera upp samtliga
interna avgifter till Trygghets- och larmcentralen med 3 %.

§ 16
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
2019-2022 – beslut om remiss
Dnr KS 2018/0525
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 januari 2019.
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Remissutgåva av ”Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 20192022”.
Bakgrund
För varje mandatperiod ska Sveriges kommuner anta handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO). Bestämmelserna i LSO syftar till att ge
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, med hänsyn till lokala förhållanden.
Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och
enskilda ska vidta för skydd mot olyckor.
Enligt LSO ska kommunen anta handlingsprogram både för den förebyggande
verksamheten och för räddningstjänsten. Kalmar kommun har valt att slå ihop
detta till ett gemensamt handlingsprogram. I programmet ingår även en
beskrivning av hur den förebyggande verksamheten är ordnad och planerad.
Handlingsprogrammet ska innan fastställande skickas på remiss till berörda
kommuner, statliga verksamheter som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Länsstyrelsen i Kalmar län, Region Kalmar Län (f.d. Landstinget)
samt andra som kan beröras eller ha intresse av innehållet.
Överläggning
Karl-Johan Daleén, brandkåren, redogör för handlingsprogrammet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor och ger räddningschefen i uppdrag att skicka
programmet på remiss till berörda.

§ 17
Redovisning av brandkårens årsuppföljning 2018
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Dnr KS 2019/0122
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2019.
Årsuppföljning 2018 – kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO).
Bakgrund
Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till länsstyrelsen om huruvida
kommunen har uppfyllt sina åtaganden enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO). Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens
uppgifter enligt lagstiftningen.
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Överläggning
Karl-Johan Daleén, brandkåren, informerar om årsuppföljningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av
årsuppföljning 2018 enligt lagen om skydd mot olyckor.

§ 18
Instruktion för Kalmar kommuns kommundirektör
Dnr KS 2018/0056
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2019.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 6 februari 2018, § 35.
Instruktion för kommundirektören (med ändringsmarkeringar).
Bakgrund
Enligt 7 kap. kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Med anledning
av detta fastställde kommunstyrelsen den 6 februari 2018 en instruktion för
kommundirektören.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas
arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett
tidigare avtal mellan SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av
förändringarna jämfört med den tidigare överenskommelsen är att
kommundirektörens roll i den kommunala krisberedskapen lyfts fram.
Kommundirektörens instruktion kompletteras därför med även denna roll.
Samtidigt läggs instruktionen in i kommunens verksamhetshandbok.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i kommundirektörens
instruktion och kompletteringen med ansvaret vid kris eller svår påfrestning.
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§ 19
Information om uppdrag i verksamhetsplan 2019
Överläggning
Kommundirektör Annette Andersson informerar om de uppdrag som
kommunfullmäktige fastställt i verksamhetsplanen för 2019. För varje uppdrag
har en uppdragsbeställning tagits fram.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-19
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Tid
Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 8:30-9:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 20-26
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Liselotte Ross

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 februari 2019.
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§ 20
Strategi för funktionshinderfrågor - beslut om remiss
Dnr KS 2018/0874
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari 2019.
”Tillträde till samhället” – strategi och stöd för arbetet med delaktighet
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2030.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget 2017 gavs uppdrag till kommunstyrelsen att, i
samverkan med socialnämnden, utarbeta en lokal strategi för frågor runt
funktionshinder.
Då nytt mål och inriktning på den nationella funktionshinderpolitiken tydligt
visar att funktionshinderpolitiken är tvärsektoriell och berör livet alla områden
har strategin utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från kommunens
samtliga förvaltningar, gymnasieförbundet samt kommunens tillgänglighetsråd.
Två medborgardialoger har genomförts; ett öppet dialogmöte på Brofästet där
föreningar för funktionsnedsatta var särskilt inbjudna och en öppen dialog i
samband med Kalmarsundsveckan.
Samtliga nämnder har utbildats i funktionshinderpolitiken och kopplingen till
FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.
Workshops har hållits med respektive förvaltnings ledningsgrupp eller
motsvarande kring vilken utmaning dessa anser vara störst inom sin
verksamhet för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt
delaktiga i Kalmar kommun.
Strategin förslås nu gå ut på remiss och återkommer på nytt för beslut efter
sommaren.
Överläggning
Louise Weidolf, kommunledningskontoret, redogör för strategi för
funktionshinderfrågor.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag på strategi för
funktionshinderfrågor, ”Tillträde till samhället” – strategi och stöd för arbetet
med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2020-2030, på remiss till kommunens nämnder och styrelser samt till
organisationerna för funktionsnedsatta.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
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”Äntligen! En kommunövergripande strategi för funktionshinderfrågor. Alla
människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor.
Detta vill vi ska bli verklighet i Kalmar kommun.
Liberalerna Kalmar kommun söker ständigt lösningar för att riva hinder som
exkluderar människor. Våra förslag om gratis broddar för äldre, Sund Smart
Stark Senior, kompiskortet och måltidsvän handlar alla om inkludering och
delaktighet.
Tyvärr hänvisas ofta funkispersoner i Kalmar till egna badplatser eller
lekplatser. Inte ens dessa är så väl utvecklade som de skulle kunna vara. Vi vill
göra det möjligt för hela familjen, oavsett förutsättningar, att kunna delta
tillsammans i våra stora och centrala anläggningar, badplatser och
verksamheter, inte hänvisas till egna.
Vår plikt är att verka för att människor ska kunna styra över sina egna liv och
vara delaktiga i samhället. Jag välkomnar därför strategins fokus på individen
och varje individs förutsättningar. Tillgänglighet och delaktighet behöver vara
centrala frågor i vårt lokala politiska arbete.
Strategin tar inte någonstans upp vikten av en välfungerande kollektivtrafik.
Trots att detta inte är en kommunal fråga skickar Kalmar kommun
representanter till kollektivtrafiknämnden, vi har möjlighet att köpa trafik och
vi är en stor kund gällande skolskjutstrafik. Vi är alltså en aktör som KLT bör
föra dialog med och detta tycker jag ska framgå i strategin. Välfungerande och
tillgänglig kollektivtrafik är en förutsättning för flera andra
utvecklingsområden.
Vad gäller utvecklingsområdena finns flera jag tycker kunde spetsas till
ytterligare, särskilt i perspektivet 2020-2030. T.ex. tillgång till lekplatser och
badplatser som i en generös tolkning skulle kunna sägas uppfyllt redan idag så
som texten är formulerad. Andra områden inom bl.a. rätten till utbildning kan
bli svåra att uppnå till 2030 utan att konkretiseras ytterligare.
Jag hoppas denna strategi kan sätta fart på processer där kommunen varit trög,
trots att Liberalerna vid ett antal tillfällen lyft upp möjligheterna att ställa
sociala krav vid upphandlingar, trots att detta är något kommunen haft
möjlighet att göra i åratal har inte detta gjorts i någon nämnvärd omfattning
trots upphandlingar som lämpat sig väl för ändamålet.”

§ 21
Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd
Dnr KS 2018/0896
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 januari 2019.
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Reglemente.
Bakgrund
Reglementet för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är i behov av revidering.
Senaste ändringen gjordes i mars 2015. Rådet bör på ett tydligare sätt vara
remissinstans vid frågor som berör och även delta i olika kommunala
arbetsgrupper för att bevaka och föra in tillgänglighetsperspektivet.
I samband med att en ny nationell inriktning på funktionshinderpolitiken har
beslutats av Riksdagen bör även tillgänglighetsrådets arbete utgå från denna
inriktning.
Både antalet deltagare från Kalmar kommuns nämnder och från funktionshinderorganisationerna är utökat. Önskvärt är att organisationernas
representanter företräder så många olika funktionsnedsättningar som möjligt.
Arvoden hanteras av respektive part.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till revidering
av reglemente för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.

§ 22
Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd
Dnr KS 2019/0112
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019.
Reglemente.
Bakgrund
Mot bakgrund av ny mandatperiod ska aktuellt reglemente för kommunala
pensionärsrådet revideras. Nu gällande reglemente antogs av kommunstyrelsen
den 5 februari 2007.
Förslaget innebär en anpassning till den norm som gällt inom pensionärsrådet,
som inneburit att kommunens representant med ansvar för äldrefrågor
innehaft ordförandeposten. Förslaget syftar också till att seniorperspektivet
lyfts och tydliggörs i alla relevanta processer och beslut i Kalmar kommun.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd.
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§ 23
Reglemente för Kalmar kommuns integrationsråd
Dnr KS 2019/0132
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 februari 2019.
Reglemente.
Bakgrund
Kalmar kommun inrättade 2015 ett integrationsråd som ett forum där olika
aktörer möts i en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka
förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.
Syfte med rådet är att öka dialogen och för att förenkla och förkorta vägen till
aktiviteter, insatser och samverka med varandra inom integrationen. Rådet har
haft stor genomslagskraft och är i behov av att formaliseras varför ett
reglemente har arbetats fram.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar kommuns
integrationsråd.

§ 24
Reglemente för Kalmar kommuns lokala
brottsförebyggande råd
Dnr KS 2019/0113
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019.
Reglemente.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan 2013 ett brottsförebyggande råd med syfte att
bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. I kommunfullmäktiges beslut
från den 28 januari 2013 fastställdes att ordförandeposten och den som leder
arbetet är kommunalråd med ansvar för social hållbarhet och till vice
ordförande utses oppositionens motsvarighet. Vidare fastställdes i beslutet
vilka förtroendevalda och funktioner som skulle ingå i rådet, samt att socialförvaltningen skulle svara för rådets kanslifunktion.
Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar upprättade 2016 ett nytt samverkansavtal där parterna kom överens om att ta fram gemensamma
medborgarlöften. Medborgarlöftena fokuserar på den lokala lägesbilden,
beskriver vad polis, kommun och andra aktörer lovar att åstadkomma
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tillsammans med tidssatta och konkreta aktiviteter. Arbetet med medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av det lokala brottsförebyggande
arbetet, men kräver också en tydligare samordning. I samverkansavtalet kom
parterna överens om att lokala brottsförebyggande rådet ska användas som
samverkansforum för dessa frågor, vilket innebär att rådet behöver utvecklas
och utvidgas.
Förslag till reglemente för Kalmar kommuns lokala brottsförebyggande råd
innebär att rådet breddas och förstärks för att bättre svara mot aktuella behov
och krav. Det sker dels genom ökad representation från kommunens styrningsoch ledningsfunktioner men också att fler nämnder/förvaltningar ingår i rådet.
Detta i syfte att uppnå ytterligare förbättringar i samordning och effektivitet i
det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Förslag till reglemente har förankrats i de verksamheter som berörs av arbetet,
lokalpolisområde Kalmar samt andra externa aktörer, som samtliga ställt sig
positiva till förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar kommuns lokala
brottsförebyggande råd.
Reglementet ersätter de delar som avser organisation i kommunfullmäktiges
beslut från den 28 januari 2013, § 9, Inrättande av ett brottsförebyggande råd i
Kalmar.

§ 25
Överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och
Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt
Dnr KS 2019/0137
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 februari 2019.
Förslag till överenskommelse
Bakgrund
Kalmar kommun och Trafikverket Region Syd har sedan 2010 en överenskommelse avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt. Överenskommelsen syftar till att underlätta samverkan och innefattar samordning
angående statliga och kommunala intressen inom trafik- och infrastrukturområdet.
Ett reviderat förslag till överenskommelse för tiden 2019-2022 har nu
gemensamt tagits fram av Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse mellan Trafikverket
Region Syd och Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt 2019-2022.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Christina Fosnes får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

§ 26
Utökat hemsändningsbidrag
Dnr KS 2019/0135
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 februari 2019.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan flera år avtal med fem livsmedelsbutiker om hemsändningsbidrag. Butikerna tar emot beställningar, packar, kör ut och bär in
varorna hos de hushåll som är berättigade hemsändning.
Villkoren för hemsändning är:
- Permanent boende på landsbygden.
- Har minst 1 km till närmaste butik.
- Svårt att ta sig till butiken på grund av hushållet saknar bil/körkort, är
äldre eller har en funktionsnedsättning.
Butiken erhåller 120 kronor per leverans. Ersättningen ska täcka handlarens
samtliga kostnader för servicen.
Hemsändningsbidraget finansieras av kommunen och Region Kalmar län med
50 % vardera. 2017 uppgick den totala kostnaden till 385 560 kronor,
kommunens kostnad 192 780 kronor.
2018 har det genomförts 3 645 transporter à 120 kronor. Kostnaden uppgick
till 437 400 kronor, en ökning med knappt 15 %.
Samtliga handlare har aviserat att ersättningen är för låg. Kostnader för
personal, fordon och drivmedel har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som
ersättningen inte justerats sedan 2010. Region Kalmar län har möjlighet att
lämna stöd upp till 200 kronor per leverens förutsatt att kommunen
delfinansierar med 50 %.
En höjning föreslås av hemsändningsbidraget till 200 kronor per leverens inför
2019 för att upprätthålla och trygga varuförsörjningen på landsbygden för
denna utsatta målgrupp. Skulle detta genomföras samtidigt som antalet
transporter är detsamma som 2018 innebär det en ökad ersättning till 729 000
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kronor varav Region Kalmar står för hälften. Kommunens del blir således
364 500 kronor.
Finansieringen ska ske genom kommunledningskontorets befintliga
budgetram.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka hemsändningsbidraget till
200 kronor per leverans för de handlare som Kalmar kommun har avtal med
gällande hemsändningar.
Finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Jag anser att hemsändningsbidrag har ett mycket vällovligt syfte, att underlätta
för äldre och funktionsnedsatta att bo och leva i hela Kalmar kommun och
behålla sin självständighet. Jag vill att hemsändningsbidraget ska finnas kvar
men behöver utvecklas.
Jag efterfrågade svar om både hur långa transporter som görs, hur mycket man
i genomsnitt handlar för, hur många invånare som använder tjänsten samt hur
dessa är fördelade geografiskt i kommunen. Detta då dessa frågor inte framgick
av underlagen. Jag fick heller inte några muntliga svar på dessa frågor.
Det framgick inte heller av underlagen på vilket sätt transporterna sker, med
vilken typ av drivmedel etc.
På frågan om det krävs någon minimibeställning för att få varor hermsända
fick jag muntligt svar att minsta beställning är 200 kr. Är det rimligt att en
matkasse på 201 kr färdas 1001 m och ger ett kommunalt hemsändningsbidrag
på 200 kr? Svårt att få svar på då kommunen inte vet detta själva.
Av underlagen framgår att antalet hemsändningar ökat med 15 % mellan 2017
och 2018. En utveckling som kanske är nödvändig då fler blir äldre men
samtidigt inte önskvärd ur miljösynpunkt.
Kommunfullmäktige har i budget för 2019 antagit följande mål: Kalmar
kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.
Hur butikerna som arbetar med detta gällande hemsändning framgår inte.
Jag röstade för förslaget idag men kommer arbeta för en utveckling av
hemsändningstjänsten.”
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Tid
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 10:00-11:15
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 5-7
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Kajsa Hedin (M)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Marianne Dahlberg (S)
Johanna Petersson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Liselotte Ross

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 februari 2019.
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§5
Planbesked för fastigheten Rapsen 6, Djurängen
Dnr KS 2018/1108
Handlingar
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 7 februari 2019.
Yttrande.
Bakgrund
Sökande önskar ändra nu gällande detaljplan för kvarteret Rapsen 6 i Kalmar.
Ansökan avser nybyggnation av tre punkthus för hyreslägenheter, föreslagen
höjd är 8 våningar på två av husen och 6 våningar på ett hus. En förtätning
med bostäder på fastigheten stämmer överens med översiktsplanens
intentioner. Fastigheten ligger i centrala Kalmar med närhet till skola, service
och kollektivtrafik.
Detaljplanearbetet kommer att ta fram en väl grundad plan där alla aspekter
som kommer fram ska samverka som t.ex. riktvärden för buller, dagvattenhantering, markundersökningar, riksintresse för flyg samt studera gestaltning
och placering av framtida bebyggelse inklusive boendeparkering med hänsyn
till omgivningen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete ska påbörjas för
ansökt område och att detaljplanen beräknas vara antagen år 2023.
Överläggning
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska
besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag med den ändringen
att detaljplanen ska beräknas antas under 2021.
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias
Adolfsons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
fastigheten Rapsen 6. Detaljplanen beräknas antas under 2021.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900 5
kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2).
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§6
Information om översiktsplan
Överläggning
Lena Nordenlöw, Fanny Ramström, Emelie Bertholdsson och Jonas Hallberg,
samhällsbyggnadskontoret, informerar om planeringen för att arbeta fram en
ny översiktsplan.

Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§7
Övrig information
Överläggning
Vision södra Kvarnholmen
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, informerar om det pågående
arbetet med att ta fram en visionsbild över södra Kvarnholmen.
Bostadsstatistik
Josef Bjerlin, samhällsbyggnadskontoret, informerar om aktuell
bostadsstatistik.

Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

