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Kvarngården Mini - sdf Norr
Österlånggatan 64
50180 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-05-04

Anläggning

Kvarngården Mini 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 inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

-

Rutin för värmebehandling bedöms som bristfällig. När det gäller uppvärmning av
färdiglagade produkter bör maten värmas till cirka 72°C under förutsättning att de
ska serveras genast.
Kontroll av temperaturer utförs inte på tillfredställande sätt. Personal visste inte
om temperaturer kontrollmäts eller vilka temperaturgränser som gäller.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.

Övrigt
- Vid inspektionstillfället var det en pedagog som tjänstgjorde i köket.
Verksamheten bör informera berörd personal om rutinerna för
livsmedelshantering och personlig hygien. Enligt uppgift från Inger säger hon att
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pedagogerna kommer att få tillräckliga informationer på APT-möte den 7 maj
2015.
Kontroll av rengöring med ATP-mätare utfördes på en skärbräda. Resultatet fick
godkänt.

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.

