INBJ UDA N

Miljösamverkan Skåne bjuder i samarbete med Livsmedelsverket in till länsmöte för
livsmedelskontroll i Skåne.
Livsmedelsverket informerar om aktuella ämnen och vi kommer att ha ett dialogpass
om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen. Vid dialogpasset bygger diskussionen på
era frågor. Skicka in frågor, funderingar och diskussionspunkter till
elin.ulander@kfsk.se senast den 29 mars.
Tid:

Torsdagen den 10 april 2019

Plats:

Länsstyrelsen; Östra Boulevarden 62A Kristianstad

Kostnad:

Avgiften är 500 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår
kostnaden för fika och lunch. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida
https://kfsk.se/konferens/?p=27648 senast den 29 mars 2019.

Avanmälan:

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar debiteras faktiska avgifter.

Målgrupp:

Livsmedelsinspektörer eller andra som jobbar med offentlig
kontroll av livsmedel i Skåne.

Information:

Närmare information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander,
tel. 0728-85 47 56, e-post elin.ulander@kfsk.se.

Varmt välkomna!
Program – se nästa sida
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Program Länsmöte för livsmedelskontroll den 10 april 2019
09.00 – 09.30

Registrering med fika

09.30 – 11.15

Livsmedelsverket har ordet
Pertti Nordman och Christina Spens

11.15 – 11.50

Tvärgruppen i Skåne
Gruppens syfte, möjlighet och utmaningar - diskussion om vad gruppen
kan användas till

11.50 – 13.10

Lunch på Kristianstad Arena
En promenad på 700 m, ca 10 minuter. Om någon vill ha skjuts till
och från restaurangen kommer det att finnas möjlighet det,
kontakta elin.ulander@kfsk.se i förväg.

13.10 – 14.30

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Dialog om vilka svårigheter som upplevs och vilka erfarenheter som
hittills gjorts. Exempel på mallar och rutiner från Malmö och
Helsingborg.
Diskussionen bygger på frågor som kommit in i förväg. Skicka in era
frågor, funderingar och diskussionspunkter till elin.ulander@kfsk.se
senast den 29 april.
Olu Lindström; avdelningschef livsmedelskontrollen Helsingborgs stad
Christin Vildevik; miljöjurist Helsingborgs stad
Thomas Hägvall; livsmedelsinspektör Malmö stad

14.30-14.45

Kort rapport från dricksvattennätverket
Annika Jeppsson; Sjöbo kommun

14.45 – 15.00

Övriga frågor och reflektioner från dagen
Om ni har något speciellt ni vill ta upp för diskussion, kontakta gärna
elin.ulander@kfsk.se innan, då finns det alltid möjlighet att göra
justeringar i programmet så att alla frågor hinns med!

15.00

Fika och mingel med eftersnack

