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Inspektionsdatum

2018-11-14

Anläggning

Restaurang Ako

Plats

Billdalsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Lotsen 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
personal, Restaurang Ako
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid kontrollen kontrollerades rengöring, malning av köttfärs,
arbetskläder, temperaturer, upptining, tillagning, varmhållning och avfall.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. Vid kontrolltillfället
konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll kvarstod.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Alla i personalen hade inte arbetskläder vid hantering av oförpackade livsmedel.
Alla i personalen hade inte bytt om till arbetskläder på arbetsplatsen.
Kött i kylränna höll en temperatur på +21°C.
Råa färsspett förvarades i kyl över färska tomater.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion.
Övrigt
Vid inspektionstillfället ville Ako komma till Miljöförvaltningen med egen tolk för att
få större förståelse för de brister som uppmärksammats och de beslut som fattats. Kl.
13.00 samma dag kom Ako med egen tolk till Miljöförvaltningen. Under mötet skrevs
rutiner för att mala köttfärs på restaurangen och lämnades till Miljöförvaltningen.
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Beslut daterat 2018-05-14 angående förbud vid vite att släppa ut livsmedel på
marknaden beträffande egenmald köttfärs kommer därför upphävas i separat beslut.
Beslut daterat 2018-11-14 angående föreläggande vid vite om hantering av livsmedel
gällande förvaring av kött delgavs under mötet samma dag.
Nytt föreläggande med vite att följa inkomna rutiner för malning av köttfärs och
föreläggande vid vite om arbetskläder kommer skickas separat.
Kommunicering
Ett nytt beslut om föreläggande vid vite om arbetskläder kommer fattas och gälla
under 2019 eller till dess att Miljöförvaltningen fattar nytt beslut. Detta på grund av
att föreläggande vid vite om arbetskläder (2017-11-27) utgår den 31 december 2018
och verksamheten har vid flera tillfällen under 2018 visat bristande efterlevnad.
Om ni har synpunkter på det nya beslutet, inkom med dessa till
Miljöförvaltningen via post eller e-post innan den 9 december 2018.
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.

