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Datum

Dnr

2018-08-09

2018-2092

Paywall AB
Erlingsvägen 6
417 29 GÖTEBORG

Inspektionsdatum

2018-08-09

Anläggning

Borås Äventyrsgolf

Plats

Stadsparken

Fastighetsbeteckning

Innerstaden 1:2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Borås Äventyrsgolf
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades personlig hygien och rutin för
arbetskläder.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att det finns bristande kunskap hos personalen angående
hantering av arbetskläder. Personalen står för egna arbetskläder som de tar hem och
tvättar själva. Ombytet sker inne på en toalett i orangeriet. Eftersom personalen själva
får bistå med egna arbetskläder är det extra viktigt med tydliga rutiner under, före och
efter arbetspasset. Ingen tydlig skriftlig eller muntlig information har delgetts
personalen angående hantering av arbetskläderna.
Övriga brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brist noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutin för hur arbetskläder hanteras under, före och efter arbetspasset för att
undvika fysikaliska och mikrobiologiska faror saknades.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist genom att verksamhetsutövaren
inkommer med skriftliga rutiner för arbetskläder via post eller e-post till
miljöförvaltningen innan v. 34.
Kom ihåg att märka rutinerna med verksamhetens namn eller diarienummer. Se
adresser längst ned på första sidan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 kronor per handläggningstimme.
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.

