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Datum

Dnr

2018-05-23

2018-1715

Wivsa HB
Kungsgatan 60 a
503 35 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-05-21

Anläggning

49:an Tobak och livsmedel

Plats

Kungsgatan 60

Fastighetsbeteckning

Valhall 20

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Personal, 49:an Tobak och livsmedel
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP,
märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner saknades.
Flera brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade men en brist finns kvar
som står här nedan.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Dörren till butiken var ej tät, risk finns att skadedjur tar sig in. (Kvarstående brist
från förra inspektionen.)

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Märkning av egenproducerade smörgåsar som förvarades i kylmontrar bedöms
som bristfällig. Dessa bör märkas med varubeteckning, ingrediensförteckning och
mängd, nettokvantitet (vikt eller volym), bäst-före dag eller sista förbrukningsdag.
Förvaringsanvisning på varor där detta har betydelse för hållbarheten och namn
på förpackare/tillverkare eller säljare samt adress.
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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 8 juni 2018.
Övrigt
ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av redskap var bra.
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

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.

