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Tonys i Svenljunga AB
Torggatan 7
512 50 Svenljunga

Diarienummer: SBF-2019-228

Livsmedelskontroll på Tonys i Svenljunga, 2019-02-14
Miljö- och byggenheten har utfört en revision av verksamheten Tonys i Svenljunga.
Närvarande från verksamheten var Daniel Bolin och Jörgen Magnusson samt Oscar
Hedén för tillsynsmyndigheten.
Vid det här besöket kontrollerades: Avvikelser från tidigare besök, infrastruktur, lokaler
och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, säker hantering, lagring och transport,
hantering och förvaring av avfall, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion,
temperatur, personlig hygien, HACCP-baserade förfaranden, information, spårbarhet
Vid kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. Livsmedelsföretagaren
har alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs.

Omdöme
Avvikelser från föregående kontroll kunde räknas som åtgärdade. Verksamheten har ett
genomtänkt förfarande för sin hantering av livsmedel. Ett avtal med Anticimex finns för
förebyggande skydd mot skadedjur. Transport av livsmedel i egna fordon sker i
thermoboxar för att inte bryta kylkedjan. Glutenfria produkter hanteras separat, Rutiner
för daglig städning finns, grovrengöring gör några gånger/månad. Enligt Daniel så ska de
börja registrera kyl- och frystemperaturer. De plastmaterial som kommer i kontakt med
livsmedel är godkända för detta.

Avvikelser
Inga avvikelser noterades för de punkter som kontrollerades.

Övrigt
En rengöringskontroll på en skärbräda indikerade på att den inte var tillräckligt ren. Att
rengöra med diskborste i kombination med diskmaskin är att rekommendera.

Information
Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för egenkontroll och
faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni bedriver verksamheten.
Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion och därför ska ni som
verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för besöket.
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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

... . . . . . . . . . ..........
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0325-184 44
E-post oscar.heden@svenljunga.se
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