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Borås Kristna Skola, 1
Box 264
503 10 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-04-03

Anläggning

Borås Kristna Skola

Plats

Skaraborgsvägen 35

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna visade på slitage. Rengöring av lokal och
inventarier kan förbättras. Inspektionen visade även att delar av rutiner och
dokumentation bör utvecklas.
Noteringar om lysrör och städutrustning från föregående besök är åtgärdat. Kvarstår
rutiner för nerkylning.
Rengöringsmätning av skärbräda och uppläggningssked visade tillfredställande
resultat.
Följande brister noterades:
Rutiner och dokumentation

-

Temperaturgräns för återuppvärmning och dokumentation saknas.
Temperaturgränser och tidsram för nerkylning jämte dokumentation saknas.

Lokalen

-

Ytskikt på lådor och hyllplan är slitna. Spån och flisor lossnar vid beröring och
risk finns att dessa obemärkt kan komma i kontakt (fysikalisk kontamination) med
livsmedlen. List mellan vask och avställningsbänk saknar fog eller list. Vatten
sipprar emellan och detta bör förbyggas för att undvika risker med ansamling av
smuts och mögel.

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

2014-04-04

2014-1697

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Dammiga väggar, fönsterlister och gardinstänger.
Smuts i lådor där bestick och utensilier förvaras.
Golvytor under bänk och diskmaskin är i behov av rengöring.
Bordsfläkten har dammiga vingar och galler som okontrollerat kan virvla runt i
köket under gång.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast.
Miljöförvaltningen bedömer att kökslokalens skick samt bristerna i nerkylnings- och
återuppvärmningsrutiner behöver kontrolleras vid en uppföljande inspektion
under vecka 22.
Övrigt
- Vid besöket framkom att verksamheten flyttar till nya lokaler Ht 2015. Borås
Kristna skola bör antingen rusta upp lokalerna eller göra tillfälliga lösningar på
slitaget. Till dess kökslokalen är åtgärdad bör Borås Kristna skola snarast utarbeta
täckande rengöringsrutiner som kan säkerställa livsmedelshygienen. Inredningen
bör i alla avseenden vara hel och slät.
Kontrollpunkten nerkylningsförfarande är en kvarstående notering från
föregående besök och fungerar fortfarande otillfredsställande.
Vinylhandskar saknar märkning som godkänner dem för livsmedelshantering.
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
1 036 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.

