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Datum

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (nedkylning).
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var inte åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien
- Vid inspektionen identifierades att nedkylningsskåpet inte fungerade och ingen av
personalen hade upptäckt detta.
- Golv, väggar och ytor under viss utrustning på svåråtkomliga ställen var smutsiga
och är i behov av rengöring. Även i skåp och lådor ska det göras rent regelbundet.
Handtag på dörrar, skåp, blandare och diskmaskin är i behov av rengöring.
- Personal som arbetade med oförpackade livsmedel bar ring, klocka och armband.
- Rutin saknas för rengöring av ismaskinen. Ismaskin är i behov av invändig rengöring. Verksamheten bör ta ett prov på isen från ismaskinen för att kontrollera den
hygieniska kvaliteten på isen och rengöringsrutinerna är tillfredsställande.
Brist angående ismaskin kommer att kontrolleras genom att verksamheten
inkommer till Miljöförvaltningen med analysresultat av isprovet senast den
2 januari 2018.

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

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2017-12-11

2017-3183

Övriga brister kontrollerar vi vid en uppföljande inspektion den 14 december 2017 kl.
10:00
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 1 244 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.

