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Datum

Dnr
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2018-2744

Frösunda Omsorg AB
169 27 SOLNA

Besöksdatum

15 november 2018

Anläggning

Torstensonsgatan 4, 7293

Plats

Torstensonsgatan 4

Fastighetsbeteckning

Vesslan 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Frösunda omsorg, Torstensonsgatan 4
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 HACCP, utbildning, utrustning och lokalens skick.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att inga av de brister som avser lokalens skick var åtgärdade.
Däremot var alla övriga påtalade brister från föregående inspektion vid besökstillfället
åtgärdade med tillfredställande resultat.
Följande brister noterades:
Lokalen

- Skåplucka saknas där avfall är avsett att förvaras.
- Fog mellan diskbänk och beredningsbänk trasig/saknas
- Handtag saknas på utdragslådor.
- Dörrluckor har skadat ytskikt.
Plan för underhåll av lokalen skulle kommit in 19 november 2018.
Ingen plan har inkommit. I meddelande från Frösunda Omsorg framgår att de
väntar återkoppling från Borås stad, LSS som är förstahandshyresgäst. Meddela
Miljöförvaltningen så snart ni har besked att ge.
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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 1 279 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.
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.

