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Välkommen till
ivsmedelsdagarna i Kiruna

Tid:

18 september 2018 kl. 12.00, gemensam lunch
19 september 2018 kl. 12.00, gemensam lunch

Plats: Camp Ripan, Kiruna kommun

Inbjudan

Här kommer inbjudan till vår nästa
länsträff för livsmedelsinspektörer, som
kommer att hållas i Kiruna.

Har ni egna exempel på falldiskussioner
eller frågor ni skulle vilja ta upp, så är ni
välkomna att höra av er till undertecknad.

Vi planerar även denna gång att ha en
gemensam kalibreringsövning, där vi
kommer att göra en livsmedelskontroll
gruppvis ute på flera anläggningar
(restauranger/pizzerior).

Ni får gärna dela med er av egna
erfarenheter, om ni haft någon ”extra
ordinär händelse” eller har något bra
tips att förmedla från er kommun under
punkten ”Aktuellt från kommunerna”
(behöver inte vara något jättestort!).

Syftet är att få möjlighet att gemensamt
kunna diskutera upplägg, utförande
och bedömningar av kontrollen för att
förbättra samsynen mellan våra olika
myndigheter.
Livsmedelsverket kommer att anordna
en work shop med tema ”God
kontrollsed”. PIK-gruppen kommer att
presentera resultatet från årets PIKprojekt ”Spårbarhet av nötkött i butik och
restaurang”.

Har ni frågor till Livsmedelsverket eller
smittskyddet får ni gärna skicka ett mail
till mig. Jag vidarebefordrar alla frågor, så
att de har möjlighet att förbereda svar.
Vi bor och konfererar på Camp Ripan i
Kiruna. Se http://www.ripan.se/
Välkommen!
Kristina Stenlund

Information och anmälan
Anmäl dig senast tisdag 28 augusti 2018 på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/norrbotten under Kommande händelser.
Observera att ni anmäler en person på varje formulär. Kom ihåg att ange
vilka dagar ni kommer att delta på.
Kostnad för konferenspaketet inklusive två-rätters middag:
2119 kr/person i enkelrum, 1088 kr/person utan boende.
Samtliga priser exkl. moms
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Tiderna för de olika programpunkterna är inte helt fasta, utan kan
komma att gå in i varandra.

Program

Tisdag 18 september
12.00 - 13.00 Lunch
Kalibreringsövning: Kiruna kommun
13.00 Genomgång av övningen – vad gäller, gruppindelning, mm
13.45 Vi åker ut till anläggningarna (restauranger/pizzerior)
OBS! Ta med egna skyddskläder
14.00 Vi gör kontroll i olika grupper (max. 1 tim.)
15.15 Kaffe
15.30 - 17.00 Sammanställning av kontrollbesöket, gemensam diskussion erfarenhetsutbyte
17.15 - 18.30 Studiebesök Nya stadshuset i Kiruna
19.00 Gemensam middag
Onsdag 19 september
08.00 Redovisning och summering av gårdagens övning
Frågor till Livsmedelsverket och Smittskyddet
09.00 - Work shop ”God kontrollsed”
11.30 Kristina Dellrud och Per Gustafsson, Livsmedelsverket
(10.00 - 10.15 Kaffe)
11.30 Presentation av årets PIK-projekt ”Spårbarhet av nötkött i butik och
restaurang”
PIK-gruppen (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk)
Övriga frågor (Aktuellt från kommunerna - ”hänt se´n sist”, erfarenheter
från kontrollbytardagarna, nästa länsträff, PIK 2019)
Kristina Stenlund, Länsstyrelsen
12.00 - 13.00 Lunch
OBS! Sista anmälningsdag är tisdag 28 augustii 2018!

