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Nordtorps Förskola - sdf Väster
501 80 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-11-08

Anläggning

Nordtorps Förskola

Plats

Nordtorps Förskola

Fastighetsbeteckning

Nordtorp 1:20

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Nordtorps förskola
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (faroanalys),
märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.
Följande brist noterades:

Rutiner, dokumentation

-

Det har inte gjorts någon intern revision under de senaste åren. Internrevision är
en genomgång av er egenkontroll. Här skall ni kontrollera att de rutinerna och
dokumentation man fastställt utförs. Behöver rutinerna ändrats? Har det skett
ändringar i livsmedelhanteringen som gör att nya rutiner behövs? Internrevision
bör ske minst en gång årligen, resultatet skall sparas.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Matkassar som levereras från Ica City Knalleland levererades utan kyla enligt personalen. Tänk på att mäta temperaturen och framförallt vid varmt väder för att säkerställa
att varorna håller rekommenderad kyltemperatur.
Färg har börjat flaga på en del skåpsluckor vid spis etc. och diskbänk sluter inte tätt
mot arbetsbänk.
Toalett kan delas med övrig personal men var uppmärksam och ha rutiner när det
finns smitta/magsjuka bland personalen så kökspersonal inte riskerar att smittas.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda var bra.
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

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.

