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Anläggning

Café Fullmäktigehuset

Plats

Sturegatan

Fastighetsbeteckning

Idun 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett
stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.
Allmänt omdöme
Vid besöket bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick samt att köket var rent och
med god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och
dokumentation saknades/bör utvecklas.
Följande brister noterades vid kontrollen:
Rutiner

-

Temperaturmätare saknas. Rutin för temperaturkontroll av mottagna
kyl/frysvaror samt kontroll av kylar och frysar kan därmed inte utföras.

Dokumentation
- När temperaturmätningsrutiner är på plats bör kontinuerlig dokumentation ske.
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Brister i personlig hygien

-

Skyddskläder saknas. Vid all form av livsmedelshantering bör ändamålsenliga
skyddskläder och skor användas samt hårskydd/uppsamlat hår.
Lämplig möjlighet till omklädning bör finnas och plats för ytterkläder.

Lokalen
- Målarfärg från fönsterkarmar lossnar vid rengöring. Risk finns att flagor obemärkt

kan komma i kontakt med livsmedel och utrustning. Under ett av fönstren är
lokalens beredningsbänk placerad.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Väggbeklädnaden är genom sin struktur svår att rengöra. Vid platsen för avfall bör ett
slätare material sättas upp.
Tätare rengöring av golvbrunn och utsugsdon.
Rengöringsmätning av skärbräda och äggskivare visade tillfredställande resultat.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.

