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Anläggning

Torgilsgatans förskola

Plats

Torgilsgatan 12

Fastighetsbeteckning

Nunnan 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Revision

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna visade på slitage.
Rengöringsmätning av pipmugg och dricksglas gav godkänt resultat.
Förskolan serverar ett 15-tal små barn. Pedagogerna iordningställer frukost och
mellanmål efter rullande schema. Särskild personal från Engelbrektskolan levererar
och serverar lunchmat samt övrigt som behövs till förskolan. Temperaturmätning
sker vid utleverans. Även diskning och bortforsling av sopor ingår i
arbetsuppgifterna. Omklädning sker på plats och Engelbrektskolans hygienpraxis
följs. Transport sker i privat fordon. Mat transporteras i sedvanliga boxar och övriga
livsmedel i avsedda korgar.
Extern städpersonal anlitas.
Vid revisionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.
Övrigt
Pedagogerna använder inga skyddskläder vid livsmedelshanteringen vilket kan riskera
kontamination av bakteriell, fysisk och kemisk karaktär. Gör en riskbedömning
huruvida skyddskläder kan behövas
Separata moppar och trasor bör användas vid rengöring av kökslokalerna.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2014-04-28

2014-1935

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.

