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Rydsgatans Förskola - sdf Öster
Rydsgatan 7
507 31 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-05-14

Anläggning

Rydsgatans Förskola

Plats

Rydsgatan 7

Fastighetsbeteckning

Källbäcksryd 1:267

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Revision

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna visade på slitage och undermålig rengöring.
det var rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av
rutiner och dokumentation saknades.
Rydsgatans förskola serverar dagligen 15 barn frukost, lunch och mellanmål. Mat
anländer mellan klockan 10.30 - 11.00 samt serveras klockan 11.15 -11.30. All
livsmedelshantering och köksrengöring utförs av pedagoger. Extern städpersonal
sköter övriga ytor.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Temperaturkontroller och dokumentation som finns i verksamhetens rutiner
utförs inte. Elkontakten till värmeboxen ansluts inte vid ankomst.

Brister i rengöring, hantering och hygien

- Pedagogerna säger sig inte genomgått någon livsmedelshygienutbildning.
- Skyddskläder används inte.
- Skärbrädan av trä har slitet ytskit. Flisor och spån lossnar vid beröring. Brädan var
inte avtorkad efter användning.
-

Intorkade vällingrester fanns kvar i 2 av pipmuggarnas lock i sughålen.
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-

Rengöringsmätning med ATP visade ej godkända resultat på ätbestick och
dryckesmuggar.

-

Allmänrengöringen i kökets skåp, lådor och på arbetsytor visar sig vara eftersatt.

Övrigt.
Det har framkommit att verksamheten upphör under halvårsskiftet 2014.
Miljöförvaltningen har därmed inget att erinra angående de brister som
uppmärksammades.
Dock uppmanas Rydsgatans förskola att snarast säkerställa att ingen kontamination
kan uppstå, i synnerhet vad beträffar skärbräda och diskresultat.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

