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Anläggning

Mariagårdens förskola

Plats

Torstensonsgatan 2

Fastighetsbeteckning

Vesslan 11

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys) och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Vissa brister som påtalats vid tidigare kontroll kvarstod.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Det framgick inte om eller när senaste internrevision var gjord. Kvarvarande brist
från föregående kontroll.

Lokalen och utrustning

-

Utsugsdonarer ovanför rendiskat gods visar på rostangrepp och flagor som
bildats.
Trälådor för förvaring av utrustning visade på slitage och flagnande målarfärg.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Problem med frystemperatur kvarstår från senaste kontroll den 18 oktober 2017.
Vid aktuellt besök höll frysen -11 grader.
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- Fläktgaller och dess vingar i frys pos. 13 och kyl pos. 11 var i behov av rengöring.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Gör en översyn av era utensilier för att undvika kontamination från material till
livsmedel. Pipmuggslock och äggskärare noterades vid besöket.
Säkerställ att kvarvarande fukt i de staplade plastmuggarna inte orsakar ogynnsam
bakterietillväxt.
När fönster hålls öppna i beredningslokaler bör insektsnät vara uppsatt.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av pipmuggslock och
förskärare var bra.
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 kronor per handläggningstimme.
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.

