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Anläggning

Alprosgårdens förskola

Plats

Dalsjövägen 16

Fastighetsbeteckning

Kerstinsgärde 1:2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Förskolechef
, Enhetschef
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället gjordes en uppföljning av föreläggande om att
åtgärda varmvatten. Åtgärder har vidtagits under vecka 30-31 med att installera fler
varmvattenberedare för att klara tillräcklig kapacitet.
Det konstaterades ändå att temperaturen på varmvattnet fortfarande var bristfälligt
vid tappvattenställen i köken i verksamheten. Temperaturen på varmvattnet mätte
mellan 27-41, 8 °C.
Skolan har en egen möjlighet att kontrollera varmvattentemperaturen för hela
förskolans tappvattenställen.
Regelbunden kontroll av temperaturen bör ingå i er egenkontroll av inomhusmiljön.
För att motverka tillväxt av legionellabakterier i vatten bör inställningarna nedan
beaktas:
- Som förebyggande åtgärd rekommenderas 60°C i varmvattenberedaren och en temperatur

av lägst 50°C på tappställen. I byggnader där man installerat cirkulationsledning för
varmvatten bör returvattnet hålla minst 50°C.

Enligt ett telefonsamtal den 15 augusti med förskolechef konstaterades att bristen
kommer att åtgärdas den 18 augusti 2014 genom att öka utflödet på varmvattnet från
vattenberedarna.
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Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
Alprosgårdens förskola skickar in dokumentation/foto till Miljöförvaltningen på de
åtgärder som vidtagits senast vecka 35, 2014.
Övrigt
Legionella växer till mest vid temperaturer mellan 20 - 45°C. Stillastående vatten och
långa ledningar ger tillräcklig uppehållstid för bakterierna att växa till.
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.

