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Datum

Dnr

2017-05-03

2017-1009

Vård- och äldreförvaltningen - Margaretagatan 9 D
Margaretagatan 9

Besöksdatum

2017-04-27

Anläggning

Margaretagatan 9 D

Plats

Margaretagatan 9

Fastighetsbeteckning

Präntaren 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Margaretagatan 9 D
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena hantering, HACCP(nedkylning), temperatur, utbildning
och lokal.
Omdöme
Vid besöket jobbade en vikarie i köket som hade bristande kunskap om egenkontrollen. Fel på frysen var åtgärdad och termeraturer var bra i kylar och frysar.
Följande brister noterades:
-

Varm mat kyldes ner i plastlådor som är gjorda för kalla livsmedel.

-

Rutin för temperaturkontroll av upphettning och mottagningskontroll saknas.
Kontroll av temperaturer utförs inte enligt vikarie. Personal visste inte om temperaturer kontrollmäts eller vilka temperaturgränser som gäller.

-

Vid samtal med vikarie konstaterades att hon hade bristande kunskap om egenkontrollen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
NN (enhetschef) skickade en åtgärdsplan med e-post till Miljöförvaltningen den 3 maj
2017. Verksamheten har skaffat nya rutiner för tillfällig personal. Verksamheten har
bestämt att ordinarie personal skall vara i köket i så stor utsträckning som möjligt
enligt NN.
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.
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 1 244 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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

