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Svanungens Förskola - sdf Väster
501 80 BORÅS

Besöksdatum

2014-01-30

Anläggning

Svanungens förskola, Viskafors

Plats

Avd. köken Lönneberga och Katthult

Fastighetsbeteckning

Skrapered 1:87

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett
stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.
Aktuella förhållanden
Förskolans livsmedelsverksamhet pågår i 2 avdelningar. Lönneberga äter frukost,
lunch och mellanmål. Katthult endast mellanmål, i de fall det anses pedagogiskt
nödvändigt.
Noteringar från föregående besök den 4 oktober 2012 är åtgärdade.
Allmänt omdöme
Vid besöket bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. Köken visade på något
bristande rengöring och med delvis god ordning. Vid inspektionstillfället
konstaterades att delar av rutinerna bör utvecklas.
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Följande brist noterades vid kontrollen:
Brist i rengöring

-

-

Katthults rengöringsrutiner bör ses över. Smuts i kylskåp, diskmaskin och på
beredningsbänkar. Ovidkommande föremål. Diskbänken används till rengöring av
pedagogiskt material, t ex vattenfärger. Hanteringen bör ske vid olika tillfällen så
att livsmedel hanteras separat.
Lönnebergas besticklådor, hyllor visar på smuts och skräp/damm. Diskmaskinens
finsilar och lister bör ha tätare rengöringsfrekvens. Upprätta rutiner för rengöring
så att det avsätts tid för momenten att bli genomförda.

Bristen ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Gör återkommande översyn så att slitna trä och plastutensilier plockas undan. Slitage
kan medföra att materialet lossnar och obemärkt hamnar i maten samt försvårar
rengöring.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.

