
 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00876 1.1.2.1 

 

 Näringsdepartementet 

Regeringskansliet 

103 33 Stockholm 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Borås Stads remissyttrande över En anpassning av 

bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s 

nya kontrollförordning  

N2018/05674 

Beslut 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende. Som ett led i 

beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från kommunens Miljö- och 

konsumentnämnd. Kommunstyrelsen beslutar att skicka Miljö- och 

konsumentnämndens remissyttrande som sitt eget till Näringsdepartementet, 

med undantag för nämndens skrivelse om efterhandsdebitering, där 

Kommunstyrelsen tvärtom ser positivt på förslaget.  

Sammanfattning 

EU:s nya kontrollförordning 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. Kontrollförordningen 

reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras, 

finansieras och genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från 

och med den 14 december 2019. 

Borås Stad lämnar följande synpunkter på departementspromemorian: 

- Det behövs tydliga riktlinjer för när kontrollmyndigheten får och kan 

använda sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i 

vanliga fall ska ske med stöd av lag samt vara transparant för 

medborgarna. 

- Anonymiteten för tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare, när det 

kommer till dold myndighetsutövning, måste säkerställas för att det i 

praktiken ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller 

annan distanskommunikation. 
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- I förslaget ligger en bedömning att efterhandsdebitering bör införas och 

att den bör vara obligatorisk för alla kontrollmyndigheter. 

Miljöförvaltningen delar inte denna uppfattning.  Kommunstyrelsen 

uppfattar det som en positiv förändring.  

- Finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara 

konstruerad på samma sätt som för livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 

1. Remissyttranden, 2019-03-25 

2. Remissyttrande Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-11 
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