
Ett samarbete mellan

Skånes 33 kommuner – Kommunförbundet Skåne – Länsstyrelsen Skåne – Region Skåne

www.miljosamverkanskane.se 



Program Länsmöte för 

livsmedelsinspektörer den 21 april 

2016

09.00 – 09.30  Registrering och fika

09.30 – 12.00 Livsmedelsverket har ordet:

-FVO, information om 

rekommendationer som berör Sverige och 

kommunernas verksamhet

-Avvikelser, information och tankar kring 

avvikelsehantering

-Sär när, kort blänkare om nya regler 

inom området livsmedel för särskilda 

näringsändamål

-Tid för frågor!

Alexander Sobestiansky, Livsmedelsverket

12.00 – 13.00 Lunch

Serveras på Norra Station

13.00 – 13:45 Aktuellt från Smittskydd Skåne

Håkan Ringberg och Ulla Stamer, Smittskydd Skåne

13:45 – 14.15 Om IDA, samverkan mellan 

kommuner, SLV, åklagare och polis

Olu Lindström, Helsingborgs miljöförvaltning

14.15 – 14:45 Fika och gruppdiskussioner, om 

idéer och förslag till Miljösamverkan Skånes 

projekt om livsmedelsbrott

14.45 – 15.15 Erfarenheter av revision

Jonas Fröjd, Länsstyrelsen

15.15 – 15.30 Information från Livssamverkan 

och Tvärgruppsarbetet

Olu Lindström, Helsingborgs miljöförvaltning

15.30 – 16.00 Tid för frågor som finns kvar, 

därefter avslutas dagen!
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http://www.shutterstock.com/s/lunch+time/search.html


Fusk inom livsmedelsbranschen kräver nya arbetsmetoder. 

Livsmedelsverket anordnar en utbildning med samma 

tema under perioden september 2015 till mars 2016. 

Miljösamverkan Skåne ska ha en beredskap att kunna göra 

en fördjupning om det blir aktuellt efter kurserna. 

60% av deltagarna idag har deltagit i slv’s utbildning!

Fusk, hur kan vi möta upp det inom livsmedelskontrollen? 



Helsingborg: 
Vi har fundering om bedömning av reglerna kring hantering av ekologiska produkter i 
butik, då främst frukt och grönt.

Reglerna i artikel 35 i 889/2008 anger att ekologiska produkter ska hållas avskilt från 
övriga jordbruksprodukter och/eller livsmedel.
Det ska inte finnas risk att de sammanblandas eller förorenas.

Vi har några bilder som bifogas.

Hur ser vi på det här med att hålla avskilt? Behöver det va en barriär/skiva/skilda hyllor? 
Risken att ekologiska livsmedel förorenas av de konventionella – hur stor är den risken?
Om några konventionella apelsiner råkar hamna bland de ekologiska är då förorening ett 
faktum?









Hässleholm:
…en fråga om de andra kommunerna har förberett sig på ändringarna i 
Dricksvattenföreskriften, som gäller från och med den 28 november 2015, och i så fall 
hur? 
Har Livsmedelsverkets representant något att informera om med anledning av 
ändringarna (mer än det som har webbsänts) så får de gärna göra det, t. ex om när de 
tror att vägledningen kommer att vara klar.


