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Matproduktion
Ansvarskod: 600066
Box 205
178 23 Ekerö
bounamnden@ekero.se

sanna.pettersson@ekero.se

EKERÖ-VÄSBY 43:476
Gräsåkers Förskola, kontrollrapport
Louise Helsing från miljöenheten genomförde 2022-02-07 en oanmäld kontroll av
Gräsåkers Förskola. Närvarande från verksamheten var Sanna Pettersson.
Syftet med kontrollen var att utföra ordinarie kontroll för att säkerställa säkra och
redliga livsmedel.

Vad som kontrollerats
· Spårbarhet
· Material i kontakt med livsmedel
· Kalibrering av termometer
· Allergikost
· Rutin för rengöring
· Arbetskläder
· Underhåll av utrustning

Avvikelser
· Arbetskläder
· Underhåll av utrustning
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Avvikelser, lagkrav och uppföljning
Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser:
Avvikelse 1
Arbetskläder: Personalen behöver skyddande arbetskläder men
saknar möjlighet att tvätta dessa då tvättmaskin för personalkläder
saknas. Vid inspektionen ligger en hög med smutsiga arbetskläder i
omklädningsrummet.
Lagkrav: Alla personer som arbetar på platser där livsmedel hanteras
ska vara noga med sin personliga hygien och bära lämpliga, rena kläder.
När det är nödvändigt ska skyddande kläder användas
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel VIII punkt 1
Uppföljning: Avvikelsen kommer följas upp vid nästa planerade
kontroll.
Avvikelse 2
Underhåll av utrustning: Listen till ena kylskåpet är trasig.
Lagkrav:
Alla föremål, tillbehör och all utrustning som kommer i kontakt med
livsmedel ska ha en sådan konstruktion, bestå av sådana material och
hållas i så gott skick att risken för kontaminering minimeras.
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel V, punkt 1b
Uppföljning: Avvikelsen kommer följas upp vid nästa planerade
kontroll.
Övrig information
Under inspektionen diskuterades material i kontakt med livsmedel. På följande länk finns mer
information: https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-forlivsmedelsforetag/material-i-kontakt-med-livsmedel
Uppföljning av avvikelser
Miljöenheten gör uppföljande kontroller av avvikelser för att se till att
livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det
också finnas olika sätt att åtgärda avvikelser. Vid en uppföljande kontroll ska företagaren
kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. När myndigheten gör en extra kontroll, utöver
ordinarie, för att följa upp avvikelsen måste företagaren betala en avgift på 1 380 kr/timme
enligt Ekerö kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Om myndigheten
kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel
föreläggande eller förbud. Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen
efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning.
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Synpunkter och frågor
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två
veckor. Mejla till miljoenheten@ekero.se eller skriv till Miljöenheten, Ekerö kommun, Box
205, 178 23 Ekerö. Ange kontrollrapportens ärendenummer.
Information om kontroll, regler och avgifter
Miljöenheten kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i
kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning
av hela verksamheten. Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av
livsmedel finns på webbplatsen www.livsmedelsverket.se.
_____
Med vänlig hälsning
Louise Helsing
Miljöingenjör
Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
_____
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