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Projektrapport
Sammanfattning
Livsmedelsenheten på Jönköpings miljökontor har under sommaren 2010 kontrollerat
verksamheterna i Gränna hamn och Visingsö hamn. 11 verksamheter kontrollerades varav
4 hade brister som krävde uppföljande kontroll men inga beslut om sanktionsåtgärder har
bedömts vara nödvändiga. Den vanligast förekommande avvikelsen handlade om
bristande rengöring.
Projektbeskrivning
Vid planeringen av tillsynen för 2010 bedömdes verksamheterna i Gränna respektive
Visingsö hamn vara en relativt enhetlig grupp, och därmed lämplig för kontroll i
projektform. Förutom att förbättra livsmedelssäkerheten har målsättningen med projektet
även varit att få en likvärdig och effektiv kontroll.
Val av kontrollområden och kontrollpunkter har skett utifrån tidigare erfarenheter och
riskbedömning. Kontrollmetoden har i första hand varit oanmälda inspektioner, samt en
översiktlig granskning av egenkontrollen. Detta arbetssätt har bedömts mest tidseffektivt.
Valda kontrollområden enligt checklistan för datorbaserad kontroll var följande:
1.
2.
3.
5.
6.

Godkännande/Registrering
Utbildning
Personlig hygien
Skadedjur
Rengöring

7. Underhåll
11. Separering
14. Tid- och temperaturprocesser
18. Reklamationer/återkallande
.

Avvikelser och eventuella andra synpunkter noterades i en kontrollrapport och skickades
till verksamhetsutövaren. I kontrollrapporten noterades ett helhetsomdöme enligt följande
tre alternativ; underkänd, med anmärkning eller utan anmärkning. Enligt projektplanen
skulle anläggningar med omdömet ”underkänd” få en uppföljande kontroll inom 1 månad.
Om helhetsomdömet blev ”underkänd” även vid det uppföljande besöket skulle
sanktionsåtgärder användas, till exempel föreläggande eller förbud.
Resultat
Elva verksamheter kontrollerades. 4 fick omdömet ”underkänd” vid första besöket,
resterande 7 ”med anmärkning” (Bilaga 1). Det var aldrig aktuellt med sanktionsåtgärder
då ingen verksamhet fick helhetsomdömet ”underkänd” vid uppföljande kontroll.
Totalt fick verksamheterna 5 allvarliga avvikelser och 80 avvikelser vid första besöket.
Enstaka avvikelser har vid något tillfälle kvarstått vid återbesöken. Den vanligaste
avvikelsen handlade om bristande rengöring.

Projektrapport Gränna hamn/Visingsö hamn
Datum: 2010-09-06
Ansvarig: Christer Nissinen

Slutsatser och övriga noteringar
Verksamheterna i hamnarna bedrivs till största del som säsongsverksamheter. Det slarvas
en del med rengöringen vilket indikerar ett visst mått av ”hemmablindhet”. Verksamheter
där personalen/ägarna har kunskap och förmågan att tillämpa kunskapen på den egna
hanteringen fungerar, även här, mest friktionsfritt.
Målet om en effektiv tillsyn kan åtminstone delvis betraktas som uppfyllt, eftersom antalet
kontroller var fler än normalt under samma tidsrymd. För det fortsatta arbetet med att nå
en ökad likvärdighet i kontrollen kan detta projekt bidra som ett underlag.

Bilaga 1.

Resultat Projekt Gränna hamn/Visingsö hamn
2010
Samtliga blev godkända vid andra besöket.
Restaurangens namn
SOLBACKENS CAFÉ & KONDITORI
PIR KRO
R2
PIR KRO BAKFICKAN
HAMNKROGEN MAT & BAR
VISINGSÖ VÄRDSHUS
LAX STUGAN
STRANDTERRASSEN
TZATZIKI, RESTAURANG
GRÄNNA BRASSERI
GRÄNNA RÖKERI
GRÄNNASTRANDENS BUTIK

Omdöme vid första
besöket
Med anmärkning
Underkänd
Underkänd
Underkänd
Med anmärkning
Med anmärkning
Med anmärkning
Underkänd
Med anmärkning
Med anmärkning
Med anmärkning
Med anmärkning

