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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Björkängsgymnasiet
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
skadedjur, rengöring, temperaturer och personlig hygien.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna börjar bli slitna och en underhållsplan behöver
upprättas på hela lokalen. Det var rent och med god ordning och vid kontrolltillfället
fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade förutom golvet i köket.
Exempel på underhållsbrister som noterades:
- Bristande underhåll konstaterades i varumottagningen exempel läckte det in vatten
från taket, väggar var fuktskadade och golvet hade släppt på vissa ställen.
- Dörren till varumottagningen var inte tät, risk finns att skadedjur kan ta sig in.
- Bristande underhåll konstaterades i diskrummet exempel golvet intill golvbrunnar,
hyllor och trädetaljer vid diskinlämning m.m. Brunnsgaller saknas över en brunn i
diskrummet och takplattor är skeva.
- Ventilationen och skyddskåpan behöver kontrolleras att den är tillräcklig, vid
kontroll över diskmaskin var frånluften dålig. Personalen upplever att
ventilationen är dålig och mögel har konstaterats på väggar och golv i diskrummet
som inte går att städa bort.
- Sprickor konstaterades på golvet i köket, list till torrförråd var trasig/hade släppt,
fönsterbänkar var lacket borta och inte lättrengörliga och vägg/ kanter intill köket
var trasiga.
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Serveringsdelen och matsalen är vissa delar av golvet lagat med silvertejp, väggen
bakom serveringsdelen är sliten och bänken vid mjölkmaskinen är trasig.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att verksamheten går igenom
hela lokalen och upprättar en underhållsplan som skickas till Miljöförvaltningen
snarast, dock senast den 30 juni 2018 .
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 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.

