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Datum

Dnr

2015-07-28

2015-2090

PH i Borås AB
Lasarettgatan 1
504 57 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-07-27

Anläggning

Lasarettkiosken

Plats

Lasarettsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Samariten 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lasarettkiosken
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

-

-

Lister till diskmaskinen är i behov av bättre rengöring. Kontroll av rengöring med
ATP-mätare utfördes på en kniv. Resultatet fick underkänt.
Förvaring av bildäck och cykel sker i omklädningsrummet. Inga ovidkommande
föremål som kan försvåra rengöringsarbetet eller vara en källa till kontamination
får förekomma i lokal där livsmedel hanteras.
Verksamheten saknade separat städutrustning för köket. Det bör finnas separat
städutrustning för köket och för övriga delen av livsmedelslokalen. Verksamheten
kommer att skaffa ett skåp till städutrustningen och separat mopp till köket.
Städutrustningen bör hängas upp för att lättare kunna torka och hållas rent. För
att minska risken för kontamination mellan de olika städutrustningarna ska de
hänga skilt ifrån varandra.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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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

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.

