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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, märkning/presentation
och spårbarhet.
Vid inspektionen tittade vi lite närmare på personlig hygien och smittspridning av
Norovirus (magsjuka), ett fokusområde som Livsmedelsverket har tagit fram.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Internrevision var gjord för 2017. Det stod ok på tryckplattsprovtagning i internkontrollen men verksamheten kunde inte visa att den var gjord inte heller kalibrering av
termometer.
Följande brist noterades:
- Verksamheten saknar en fungerade termoneter, batteriet var slut.
- Ventilationen i disken var i behov av rengöring.
- Tydlig rutin för att minska smittspridning vid delad tjänst kök/städ saknas. Ordinarie personal byter inte om mellan städ och kök, medan vikarien som var på plats
vid inspektionen tog på sig kockrock och förkläde.
- Rutin för hur man minskar smittspridningen vid magsjukeutbrott mellan avdelningarna saknas för köket. Extra viktigt då det är en delad tjänst städ/kök.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att verksamheten skickar in
rutiner för personlig hygien, vilka rutiner som gäller vid byte mellan arbetsuppgifter
kök/städ. Samt rutin vad köket gör vid magsjukeutbrott för att förhindra smittspridning mellan avdelningarna. Rutinerna skickas in till Miljöförvaltningen snarast, dock
senast den 28 februari 2018
Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda och kniv
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
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.

