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Karima livs 
 
Kindsvägen 9 
51250 SVENLJUNGA 
 
 

Diarienummer: SBF-2019-171 

Kontrollrapport efter livsmedelskontroll 
Den 16 maj 2019 gjorde vi en oanmäld inspektion på Karima livsmedel. Det var en extra kontroll 
för att följa upp om avvikelserna från förra kontrollen hade åtgärdats. hemsida. 

  
  

 Följande kontrollerades 
  
 : Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation 

: Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier 
 

 

  

 Avvikelser 
  
Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser: 

 

1. Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation 
 Avvikelse kvarstår från tidigare kontroll 2019-02-04 

Ett flertal livsmedel saknar innehållsförteckning på svenska eller språk som obetydligt 
skiljer sig från svenska 

De produkter som kontrolleras vid besök var: 

- Kycklingbuljong, Maggi 

- Cappuchinopulver choko, combo 

- Cappuchinopulver weib & heib, combo 

- Wafer cubes chokoloate orange, Elegante 

- Vegetable samna, Elbakara Elhaloub 
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 Lagkrav: Obligatorisk livsmedelsinformation ska anges på svenska. Annat språk får 
användas om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. 

Lagstiftning: LIVSFS 2014:4, § 5 

 Uppföljning: Vi kommer att göra en extra inspektion efter den 17 Juni för att följa upp 
att den här avvikelsen blir åtgärdad. För att undvika en extra inspektion, och då även 
undvika en extra kostnad för detta, kan du skicka in bilder på ovanstående livsmedel 
med korrekt innehållsförteckning på svenska för att styrka att avvikelsen är åtgärdad. 
Gör i så fall detta före den 17 Juni. 

 

  

 Ytterligare upplysningar 
 

 
Livsmedelen köps in från Abdos och United gross i Malmö och Orienthuset i Göteborg.  
Det är den som säljer livsmedlen i sin butik som ansvarar att de är korrekt märkta. Du kan ställa 
krav på dina leverantörer att de märker varorna innan de skickas till dig.  

Den andra avvikelsen från föregående kontroll, om säkerställd kylkedja få anses åtgärdad. Okba 
transporterar inte längre några kylda eller frysta livsmedel själv. Allt sådant levereras av 
grossisterna. 

Övrig information från kontrollen 
Det finns ett ansvar hos alla livsmedelsverksamheter att se till så att alla som jobbar med livsmedel 
har de kunskaper som krävs för att de livsmedel som serveras eller säljs har hanterats på ett 
säkert sätt. Det finns mycket information om detta på bland annat livsmedelsverkets webbplats, 
www.livsmedelsverket.se.  

Synpunkter och frågor 
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten. Mejla till miljobygg@svenljunga.se 
eller skriv till Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga. Det är viktigt att 
kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med frågor om innehållet i 
rapporten. 

Information om kontroll och regler 
Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och 
som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett så kallat sanktionsbeslut. Ett 
sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att du ska göra något eller ett förbud. Ett sådant 
beslut kan du överklaga om du tycker att det är orimligt eller felaktigt. 

Avgifter 
Det här var en extra offentlig kontroll som inte ingår i den årliga avgiften utan ska betalas som en 
extra avgift. Avgiften är för närvarande 1280 kronor per timme.  

Det finns fortfarande avvikelser som kräver uppföljning i form av en ytterligare extra inspektion. 

Faktura för sammanlagd nedlagd tid skickas när ärendet avslutats. 
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Närvarande 
Från verksamheten deltog Okba Mohammed Amin och från tillsynsmyndigheten Oscar Hedén, 
livsmedelsinspektör. 

 

För miljö- och byggenheten 
 
 
 
 
Oscar Hedén 
Livsmedelsinspektör 
  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Miljö- och byggenheten 

Telefon 0325-184 44 

E-post oscar.heden@svenljunga.se 
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