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Datum

Dnr

2015-10-23

2015-2801

Sdf Väster
Björkhaga Äldreboende
Per Haugsnes

Inspektionsdatum

2015-10-15

Anläggning

Björkhaga äldreboende

Plats

Kyrkbyn

Fastighetsbeteckning

Seglora 1:4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Björkhaga äldreboende
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades; lokaler, lagring, hantering,
utbildning, rengöring, temperaturer, HACCP (nedkylning).
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna börjar bli slitna, det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av verksamhetens rutiner bör
utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutinen för nedkylning var bristfällig

Lokalen

-

Hyllor i kylrummet var svårrengörliga och början på rost konstaterades.
Rotfruktsrummet i källaren är i behov av renovering, framföra allt golv och
golvbrunn.
Fogar runt fönster var i sådant material att flugor fastnar och de är svåra att hålla
rent.

HACCP - plan

-

Nedkylning av livsmedel fungerade inte. Vid inspektionen stod förberedd mat
som skulle användas till kvällsmat ute i rumstemperatur.
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Utbildning

-

Ny personal (kokerska) som arbetar i köket saknar grundläggande
livsmedelsutbildning.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring och småflugor konstaterades runt fönster
Bristande rengöring konstaterades på list i grönsakskyl nere i källaren.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll. Underhåll
av lokalen kan skrivas in i en underhållsplan.
Övrigt
Socklar skulle tas bort innan årsskiftet för att underlätta rengöring.
Personalen skulle gå allergiutbildning under höstlovet.
Rengöringstest gjordes med hjälp av ATP-mätare på skärbräda och kniv med
tillfredställande resultat.
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 057 kronor per handläggningstimme.
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.

