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Badhusgatans särskilda boende
Badhusgatan 1a
504 39 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-03-07

Anläggning

Badhusgatans särskilda boende

Plats

Badhusgatan 1a

Fastighetsbeteckning

Kastanjen 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

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 konstaterades att delar av rutiner och
dokumentation saknades/bör utvecklas.
Badhusgatan har numera cirka 14 boende som serveras frukost, lunch och kvällsmat.
Varm lunchmat levereras från Spinnaren. Kvällsmat levereras nedkyld och
återupphettas på plats. Kvällsmat, frukost och övrigt iordningställs av vårdpersonal.
Följande brist noterades:

Rutiner, dokumentation
- Temperaturkontroll av ankommande varm/kall mat, återupphettning samt kylar
och frysar. Gör en bedömning av hur ofta kontrollerna bör ske och dokumentera.
Temperaturmätare av insticksmodell (för att kunna ta kärntemperatur) behöver
införskaffas.
Rekommenderade temperaturer är följande:
•

Ankommande varm mat, c:a 62 grader

•

Återupphettning, +72 grader i mitten (kärntemperatur). Rengör stickan
efter varje mätningstillfälle.

•

Kyld mat, vanligen högst + 8 grader, undantag finns för skaldjur och färs

•

Frysvaror helst ej under – 18 grader (- 15 kan godtas som leveranstemperatur)

•

Kyltemperatur förvaring, ej över +8 grader och frys ej under -18 grader.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2014-03-07

2014-1091

Bristen ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Ny förvaringsplats för skärbrädorna. Nuvarande förvaring i öppet skåp nära golvet
utgör risk för att smuts och damm kommer i kontakt med brädorna och i senare
skede även livsmedlen.
Se över sällanrengörningen. Hur ofta den utförs, vad rengörs och dokumentera för att
säkerställa att det är gjort.
Flitigare användning av skyddskläder, i synnerhet då oförpackade råvaror hanteras.
Nedskräpning och bristfällig sophantering som ligger utanför ert ansvarsområde men
kan riskera olägenhet för er verksamhet kan meddelas Miljöförvaltningen. Ring
033- 35 30 00 och ni blir hänvisad till rätt avdelning.
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.

