
En livsmedelsinspektör vad är 
det? Är det en person som smyger 
omkring i restaurangkök och 
lagerlokaler med ett förstorings-
glas och letar dammråttor? Eller 
är det en som inte lyssnar på 
hedervärda näringsidkare, och 
som kitsligt hotar med viten och 
förelägganden för minsta lilla 
fläck på diskbänken? Nej, så går 
det förstås inte till. Men vad gör 
ni egentligen på jobbet, Lena 
Jonsson, Stina Schött och Karin 
Svenning, livsmedelsinspektörer i 
Ale kommun?

Var det annorlunda förut?

–Före den 1 december 2009 var alla 

som hanterade oförpackade livs-

medel tvungna att söka godkän-

nande för sin verksamhet, berättar 

Stina. 

– Man fick inte starta en restau-

rang eller butik förrän lokaler och 

rutiner hade granskats och god-

känts av kommunens livsmedelsin-

spektör, säger Lena. Den som sökte 

tillstånd kunde ibland uppfatta det 

som att man var utlämnad till vår 

lagtolkning, mer eller mindre, och 

det var en process som dessutom 

var tidsödande, och därmed dyrbar.

Hur fungerar det nu?

– Nu är det så, att alla som hanterar 

livsmedel förväntas ha tillräckliga 

kunskaper om vilka lagar och regler 

som gäller, och att de har anmält 

sin verksamhet till kommunen i 

förväg, förklarar Karin. 

– Den som driver en livsmedels-

butik, matservering eller liknande 

ska känna till allt som man måste 

följa.  Vi ska komma på besök ett 

par gånger om året, men inte 

främst för att leta efter brister. Vårt 

jobb är att kontrollera att livs-

medelslagstiftningen följs, och att 

tillsammans med ägaren stämma 

av hur verksamheten fungerar.

Inspektionens nödvändighet

Men behövs det sådana inspek-

tioner? Allt är ju så rent och fint i 

Sverige. Och folk 

sköter sig väl med 

att hålla rent och 

tvätta sig och så? 

Och vi skojar ju till 

och med om att ”lite 

skit rensar magen”? 

– Nej tyvärr. Det 

fungerar dessvärre 

inte så, säger alla tre 

samtidigt.

– Det låter väldigt enkelt och bra, 

men det jobb vi och andra livsmed-

elsinspektörer utför är både viktigt, 

och dessvärre nödvändigt, säger 

Stina. Vi upptäcker ofta brister, som 

för det mesta grundar sig i att man 

saknar kunskaper. Lagar och regler 

är helt enkelt inte kända av många 

som hanterar livsmedel. 

– Andra vanliga brister är dålig 

rengöring och felaktiga temperatu-

rer, lägger Lena till.

500 000 svenskar drabbas varje år 

av någon form av matförgiftning. 

Ungefär hälften drabbas i hemmil-

jö, och hälften på något matställe. 

Inspektörerna tittar på rutiner för 

rengöring och hygien, varumottag-

ning, hur lokalen underhålls, hur 

man tar hand om avfall, vilka tem-

peraturer man har vid förvaring, 

om det finns skadedjur i lokalerna, 

och tar reda på vilka kunskaper om 

livsmedelshygien och risker i han-

teringen personalen 

har. Hela syftet med 

lagstiftningen är 

att du som är kund 

ska kunna känna 

dig trygg med att 

det är säker mat 

som serveras och 

säljs. Handlar du till 

exempel allergikost, 

så ska du vara säker 

på vad som finns och inte finns i 

maten.

Mer än bara hygien

De fyra livsmedelsinspektörerna 

(drygt tre heltidstjänster) i Ale kom-

mun gjorde under 2010 cirka 440 

inspektioner, på cirka 240 verksam-

heter. Livsmedelsföretagarna be-

talar för inspektionerna via en årlig 

avgift, och dessa intäkter ska täcka 

60–70 procent av kostnaderna. 

Livsmedelsinspektörerna ska inte 

bara se till hygienfrågor, som kund 

ska man också kunna lita på att 

det man köper stämmer med vad 

som påstås. Förpackningar ska ha 

ingrediensförteckning på svenska, 

och innehållet ska överensstämma 

med den. En tillverkare får inte 

luras eller vilseleda, till exempel 

genom att påstå att ett kosttillskott 

fungerar som en medicin, eller att 

det ligger skinka på pizzan, om det 

inte gör det.

– Visst är vi inspektörer myndig-

hetsutövare, som kan besluta om 

förelägganden och har skyldighet 

att anmäla brott, men det är på 

uppdrag av politikerna i samhälls-

byggnadsnämnden, påpekar Karin. 

– Vårt arbete bygger på respekt 

för varandras roller. Många av 

företagarna vi träffar önskar sig 

lite tillbaka till ”den gamla goda 

tiden”, då vi kom och pekade med 

hela handen och bestämde hur 

det skulle vara. Nu måste var och 

en föreslå egna lösningar som vi 

granskar, och i de flesta fall kan 

godta, summerar Ale kommuns tre 

inspektörer.
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Vad gör en livsmedelsinspektör?

Vårt arbete byg-
ger på respekt 
för varandras 
roller.”

”

Lena Jonsson, Stina Schött och Karin Svenning är livsmedelsinspektörer i Ale.

Den borgerliga majoritetsgrup-

pen har planerat att använda 

16 miljoner kronor till särskilda 

punktsatsningar. Av de 16 miljo-

nerna är förslaget att äldreomsor-

gen i kommunen kommer få 5 

miljoner kronor. Pengarna är tänkt 

att bland annat gå till att göra 

Klockareängens äldreboende till 

ett demenscenter. 

– Vi tycker det är jättebra att 

vi kommer kunna satsa på detta, 

säger Boel Holgersson (C), ordfö-

rande i omsorgs- och arbetsmark-

nadsnämnden som tillägger att 

det fins en bred politisk konsensus 

i nämnden.

Att göra Klockareängen anpas-

sat till att ge den bästa möjliga 

vård av dementa kommer i sådana 

fall troligtvis att innebära att man 

bland annat anställer en särskild 

demenssköterska. Tanken är att 

gamla som lider av demens i Ale i 

första hand kommer få en plats på 

Klockareängens äldreboende.

Demenscenter i Ale?

Ale bibliotek i Nödinge har be-

gränsad öppettid torsdag 26 maj 

på grund av studentexamen på 

Ale gymnasium. Biblioteket håller 

då öppet kl 15.00–19.00. 

Dessutom har biblioteken änd-

rade öppettider i samband med 

Kristi himmelsfärds dag. 

Onsdag 1 juni, Ale bibliotek, Nö-

dinge kl 10.00–15.00. 

Surte bibliotek kl 10.00–15.00. 

Älvängens bibliotek stängt. 

Fredag 3 juni håller Ale bibliotek i 

Nödinge stängt. Biblioteket håller 

även stängt lördagar mellan maj 

och augusti. 

Öppetider bibliotek

Snabbare besked om bygglov, 

ökad kontroll av byggandet samt 

tydligare plan- och byggprocess. 

Det är några förändringar i den 

nya plan och bygglagen. 

Från den 2 maj gäller en ny plan- 

och bygglag i Sverige. Lagen 

bestämmer bland annat hur ett 

bygglov ges och vilka krav som 

kan ställas på det som byggs. 

Kontrollen och tillsynen skärps, 

nya regler gör det tydligare när du 

kan påbörja byggandet. Möjlighet 

att ta ut avgifter utökas. Den nya 

lagen reglerar också handlägg-

ningstiderna. 

Läs mer på www.ale.se

Nu gäller en ny  
plan- och bygglag


