Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2017-03-30

2017-1271

City Centrum i Borås AB
Box 80
503 06 BORÅS

Inspektionsdatum
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Anläggning

ICA City Centrum i Borås AB

Plats

Allégatan 21

Fastighetsbeteckning

Hermod 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, ICA City Centrum
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, provtagning av råsaft/livsmedel och mikrobiologiska kriterier.
Omdöme
Vid kontrollen konstaterades att ansvarig personal var utbytt sedan föregående kontroll. Den nuvarande personalen hade inte kännedom om provtagningsplanen och
dess syfte för råsaft. Mjölkmaskinen har tagits bort och nu säljs endast färdigförpackad mjölk. Ett nytt rum för grönsakshantering har gjorts sedan föregående kontroll.
Följande brister noterades:
- Personalen hade inte kännedom om provtagningsplanen för råsaft.
- Analyser har inte gjorts enligt provtagningsplanen gällande parametrar och frekvens.
- Bedömningsgrunder för valda parametrar har inte tagits fram.
- Verksamheten har inte verifierat att varje enskild produkt är en säker livsmedelsprodukt under hela hållbarhetstiden ur både hälso- och kvalitétsaspekter.
En provtagningsplan för 2017 inkommer till Miljöförvaltningen senast den 30 april
2017. Inkommer ingen provtagningsplan inom utsatt tid kommer ett beslut om föreläggande att tas. Ett nytt möte bokas in efter sommaren där vi går igenom provresultat och bedömningsgrunder.
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Övrigt
City centrum har en tillverkning av råsaft/smoothies. I Miljöförvaltningens skrivelse
dnr: 2016-504 daterad 2016-07-04 står det om företagets ansvar att visa Miljöförvaltningen att de säljer en fullgod och säker produkt (råsaft/smoothies) under hela hållbarhetstiden.
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
Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är
för närvarande 1 244 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.

