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Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Företaget är registrerat hos Miljöförvaltningen med aktuellt organisationsnummer och
hantering.
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Rutin för separering saknas. Allergena varor hanterades vid övriga varor i sushi
delen. Allergena varor måste separeras så att säker allergikost kan levereras och att
annan förorening kan ske.
- Verksamheten mäter inte PH-värde och saknar verktyg för mätning.
- Diskmaskin och rören i taket i beredningskök är i behov av rengöring.
- Separering av arbetskläder och privata kläder bör förbättras.
- Faroanalys saknas för verksamheten. En faroanalys handlar om kunskap om den
egna verksamheten. Vilka faror finns i er verksamhet och hur gör ni för att
förhindra dem. Ni ska analysera varje hanteringssteg i er verksamhet och titta på
vilka faror som kan finnas och vad de kan beror på. Det finns fyra olika grupper
av faror mikrobiologiska, fysiska, kemiska och allergener.
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Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna ska vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 30
november 2016.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrigt
- Vid inspektionen framkom att plast lådorna som används för förvaring av
livsmedel enligt märkningen inte är lämpliga att använda för livsmedel.
Verksamheten kommer att byta ut dem.
- Plast skärbrädorna var slitna. Kontroll av rengöring med ATP-mätare utfördes på
en skärbräda. Resultatet fick underkänt. Verksamheten köper nya skärbrädor
enligt Verksamhetsutövare.
- Verksamheten saknade separat städutrustning för köket. Det bör finnas separat
städutrustning för köket och för övriga delen av livsmedelslokalen. Verksamheten
skaffar nya moppar.
Informationsblad om regler om märkning och information skickas med
kontrollrapporten.
Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på
livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Under inspektionen framkom att det inte finns
någon fettavskiljare i verksamheten.
Vid inspektionen lämnades informationsmaterial om fettavskiljare. Vid eventuella
frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö, Kundcenter telefon:
020 - 97 13 00
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.
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Ring mig om ni har frågor, 033-35 30 36

Maryam Kasehchi
Livsmedelsinspektör

Publicering på webben

Miljöförvaltningen publicerar alla kontrollrapporter på kommunens webbplats.
boras.se/livsmedel

