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Svenljunga Kommun (Socialnämnden)
Lena Wikander

Diarienummer: MOB-2018-1151

Livsmedelskontroll på Cafégruppen kommunhuset,
2018-11-09
Miljö- och byggenheten har utfört en oanmäld inspektion av verksamheten Cafe´gruppen
i kommunhuset. Närvarande från verksamheten var Annika och Susanne Pettersson
(Cafégruppen) samt Oscar Hedén för tillsynsmyndigheten.
Vid det här besöket kontrollerades: infrastruktur, lokaler och utrustning, råvaror och
förpackningsmaterial, information, säker hantering, lagring och transport, rengöring och
desinfektion, temperatur, utbildning.
Vid kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. Livsmedelsföretagaren
har alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs.

Omdöme
Helhetsintrycket av kontrollen är att verksamheten har god ordning i lokalen och goda
hygienrutiner för verksamheten.
Temperaturmätning i frys och kyl visade på bra temperaturnivåer
ATP-mätning visade att rengöringen av skärbrädor inte var tillräcklig.

Avvikelser
Följande avvikelser har noterats
Grundförutsättningar, hygien:
- Skärbrädorna var slitna vilket underlättar för matrester att fastna i springorna och
skåror vilket i sin tur kan gynna bakterietillväxt.
-Kyl och frysvaror ankom utan att någon tar emot dem eller kontrollererar temperatur
och kvalitet före uppackning.

Åtgärder
Ovanstående avvikelser har åtgärdats efter konversation med Susanne. Nya skärbrädor
är beställda. Leveranserna tas emot av Susanne som anpassar sin arbetsid på
leveransdagar.

Svenljunga kommun . 512 80 Svenljunga
0325-180 00 . kansliet@svenljunga.se

1 (2)

Information
Under en inspektion i den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden.
Kontrollmetoden innebär ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till
livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner
genomföras.
Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 §
livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har
skett i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen
och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.
Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till
miljö- och byggenheten.

Avgift
Kontrollen ingår i den årliga tillsynsavgiften.

Med vänlig hälsning

Oscar Hedén
Livsmedelsinspektör
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Miljö- och byggenheten
Telefon 0325-184 44
E-post oscar.heden@svenljunga.se
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