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Kvarngårdens Förskola - sdf Norr
501 80 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-05-04

Anläggning

Kvarngården Förskola

Plats

Övre Kvarngatan 32

Fastighetsbeteckning

Sparven 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör
utvecklas.

Följande brister noterades:
- Underhåll: Skärbrädor bör bytas eftersom de var repiga. Ytor som kommer i
kontakt med livsmedel ska vara i gott skick och lätta att rengöra och, när det är
nödvändigt, desinficera. Kontroll av rengöring med ATP-mätare utfördes på en
skärbräda. Resultatet fick underkänt.
- Lister till diskmaskinen var smutsiga.
-

-

Rutin för temperaturkontroll av varmhållning och mottagningskontroll finns men
följs inte. Kontroll av temperaturer utförs inte. Personal visste inte om
temperaturer kontrollmäts. Vid inspektionstillfället var det en vikarie som
tjänstgjorde i köket. Det är fullt förståeligt om en vikarie inte har full insikt i allt,
men det vore möjligen lämpligt med lite mer muntlig genomgång och eventuellt
möjlighet att ”gå bredvid” ordinarie personal vid något tillfälle innan vikariatet.
Redogörelse för vilken information som ges till tillfällig personal kunde inte
lämnas.
Verksamheten använder soppåsar för förvaring av livsmedel i frysen och kylen.
Verksamheten ansvarar för att material t.ex. påsar som kommer i kontakt med
livsmedel är godkänt för detta.
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Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna ska vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 29 maj
2015.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.

Övrigt
Långärmade tröjor är inte lämpliga vid hantering av oförpackade livsmedel.
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.

