Förberedelsematerial inför dialogkonferens om ABP
6 april 2017
Som en del av dialogkonferensen den 6 april kommer ni som konferensdeltagare ha möjlighet att
påverka kommande förbättringsarbete på kontrollområdet genom att delta i olika workshops.
De ämnen som kommer att diskuteras är:






Mål och förbättringsarbete för ABP-kontroll
Kommunikation – behov av kommunikation och kommunikationskanaler
Kompetens och utbildning – behov av kompetens samt metoder och former för utbildning
Vägledning för kontroll av ABP
Uppföljning av kontrollresultat och enklare rapportering

Diskussioner kommer att ske i olika workshop-grupper där du kommer att vara delaktig i en av
dessa. Vilken grupp det kommer att vara meddelas under konferensens förmiddagspass.
Den avsatta tiden för arbetet i workshop under dagen är begränsad. Detta innebär att det är viktigt
att alla deltagare kommer väl förberedda till konferensen! Du och dina kollegor ombeds därför att
förbereda er redan på hemmaplan, så att du som ska delta vid konferensen är väl förberedd för att
föra fram din kommuns tankar, behov och synpunkter!
Som hjälp i er förberedelse har vi tagit fram ett antal frågor som ni ombeds fundera kring. Skriv
gärna ner det ni diskuterar och det som ni önskar föra fram i workshopen till de övriga deltagarna
på konferensen.
Tankar, behov och synpunkter som ni har från er kommun men som inte ryms inom nedanstående
diskussionspunkter vill vi givetvis också få ta del av och ta med oss in i det fortsatta
förbättringsarbetet av ABP-området! Skriv ner dessa (gärna på post-it-lappar) och ta med dig dem
till konferensen!

Förberedande frågor inför konferensens workshops
1. Mål och förbättringsarbete för ABP-kontroll
Frågeställningar inför arbetet med att tillsammans ta fram operativa mål för ABP-kontrollen.




När ni gör er verksamhetsplanering för kontrollen, använder ni er av målen i Nationella
planen för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP) för att prioritera verksamheten? På vilket
sätt i så fall?
Finns det några kritiska åtgärder som måste vidtas för att kontrollen ska vara
ändamålsenlig och ge effekt?
Hur bör arbetet gå till för att inom området ta fram mål (prioriteringar) som gäller för alla
kommuner?

För information om mål och inriktning för kontrollen i livsmedelskedjan se informationsrutan nedan.

Informationsruta
Mål och inriktning för kontrollen i livsmedelskedjan
Sedan 1 januari 2017 finns nya övergripande nationella mål för alla myndigheter i hela
kedjan.






Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt.
Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.
Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget
ansvarstagande.
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

Gemensamma effektmål
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts.
Effektmålen utgår från fyra fokusområden.
Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.






För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i
dricksvatten minska.
Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.
Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i
livsmedelskedjan.
Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas genom hela
livsmedelskedjan.

Den nationella Kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan och tas fram av
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och
Landsting och Generalläkaren gemensamt.

2. Kommunikation – behov av kommunikation och kommunikationskanaler
 Vilka behov av kommunikation mellan och inom olika kontrollmyndigheter har du/din
kommun då det gäller kontrollområdet ABP?
 Vilken typ av kommunikation mellan och inom olika kontrollmyndigheter ser du skulle
kunna bidra till en mer effektiv och ändamålsenlig kontroll? Förklara varför!
 På vilket sätt bör kommunikationen ske för att du/din kommun ska känna att
kommunikationen fungerar och är till nytta för kontrollarbetet?
 Vilka medier och kanaler ser du/din kommun skulle kunna bidra till en god och effektiv
kommunikation inom och mellan oss kontrollmyndigheter?
 Vilka medier och kanaler använder ni idag som ni tycker fungerar bra?

3. Kompetens och utbildning – behov av kompetens samt metoder och former för
utbildning
 Vilka behov av kompetens har du/din kommun avseende kontroll av ABP? Specificera
vad eller inom vilka delområden som du/din kommun anser kompetensbehoven är som
störst.
 Vilka metoder/verktyg föredrar du att använda dig av för att inhämta ny kunskap?
 Har du/din kommun några idéer för hur vi kan göra smarta utbildningar som är effektiva,
resurssnåla och lätta att ta till sig?
 Har du/din kommun några idéer för hur vi på bästa sätt ska agera för att bygga upp och
bibehålla kompetens och kunskap gällande ABP-kontroll?

4. Vägledning för kontroll av ABP
 Vilka behov har du/din kommun av vägledning för kontroll av ABP? Specificera era
behov!
 Hur ska en bra skriftlig vägledning för kontroll av ABP vara utformad så att den fungerar
som ett bra verktyg för er kommuns kontrollanter? Föreslå gärna vad du/din kommun
tycker en sådan skriftlig vägledning bör innehålla!
 Kan du/din kommun nämna något mer/några fler förslag på hur Jordbruksverket på ett bra
sätt kan vägleda kommunerna i sitt arbete med ABP-kontroll förutom genom skriftliga
vägledningar?

5. Uppföljning av kontrollresultat och enklare rapportering
 Hur följer ni under året upp er verksamhetsplanering för kontrollen?
 Hur kan vi på bästa sätt följa upp ABP-kontrollen löpande under året samt inför
årsredovisningen (enkäten)?
 Hur kan vi på ett effektivt och bra sätt tillsammans i uppföljningen skapa en gemensam
bild av Sveriges kontroll inom ABP-området?
 Hur ska vi tillsammans arbeta för att ta om hand de förbättringsmöjligheter vi ser vid
uppföljningen av kontrollen?

