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Datum

Dnr

2015-04-15

2015-913

Vuxenutbildningen Borås Stad
Fabriksgatan 12

Inspektionsdatum

2015-04-15

Anläggning

Vuxenutbildningens elevcafeteria

Plats

Fabriksgatan 12

Fastighetsbeteckning

Vulkanus 16

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Vuxenutbildningens elevcafeteria
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid revisionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner.
Rengöringstest gjordes med ATP-mätare och visade på tillfredsställande resultat.
I verksamheten bereds smörgåsar, det förekommer ingen hantering av råprodukter
eller stekning av hamburgare. Uppvärmning sker av färdiga pajer.
Vid revisionen uppmärksammades inga större avvikelser bland de kontrollerade
områdena.
Övrigt
Kontrollera att kylarna håller rätt temperatur i dagsläget tittar personalen på displayen
och den stämmer oftast inte med den verkliga temperaturen i kylarna. Vid kontrollen
var kyltemperaturen i ett kylskåp något hög.
Verksamheten skulle lägga in separata termometrar i varje kyl. De skulle även köpa in
en bärbar termometer så man kan kontrollera ankomstkontrollen när det är
nödvändigt. I dagsläget ringer leverantören när varorna kommer och de tas emot
omgående.
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Information
Revision

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.
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.

