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2021-02-03
Dnr Mbn 2021-315
Organisationsnummer: 556858-2638
Handläggare:
Lena Palm
Lena.Palm@jarfalla.se

Annikas Barnomsorg
Annika Eklund
Dressyrvägen 14
17758 Järfälla

Kontrollrapport
Livsmedelskontrollen utförde den 2 februari 2021 en anmäld kontroll hos Annikas
Barnomsorg, på Dressyrvägen 14. Detta var en planerad kontroll. Från företaget deltog Annika
Eklund och Jen och från myndigheten Lena Palm. Kontrollen utfördes som en distanskontroll
via FaceTime på grund av rådande coronapandemi.

Inga avvikelser
Följande områden kontrollerades:
Administrativa krav
Giltig registrering av livsmedelsanläggning
Allmän livsmedelsinformation
Information om allergener
Spårbarhet
Inköp av varor i butik
Grundförutsättningar, hygien
Personlig hygien
Städning och rengöring
Extra rengöringsrutiner i samband med coronapandemin
Rutin för skadedjursbekämpning

Gällande lagstiftning
x Förordning EG 852/2004
x Förordning EG 178/2002

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

x

Förordning EU 1169/2011

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043
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Övrig information från kontrollen

Kontrollen utfördes som en så kallad distanskontroll över telefon (FaceTime) på grund av
rådande coronapandemi. Verksamheten har löpt på som vanligt under pandemin. Förstärkta
hygienrutiner har införts. Exempelvis så tar barnen inte maten själva just nu utan de serveras på
tallrik för att minska smittorisk. Rutinen för hur barnen lämnas och hämtas av vårdnadshavare
har också ändrats för att minska smittorisken.
Just nu har förskolan inga barn med några livsmedelsallergier men det finns rutiner om de
skulle få in barn med olika allergier.
Vi pratade om hantering av mat som blir över. Oftast blir ingen mat över då barnen brukar äta
upp allt. Men ibland kan lite bli över eller så lagas några extra portioner och det görs matlådor
som sedan ges/säljs till äldre personer i den privata vänskapskretsen.

Synpunkter

Kontakta oss gärna om ni har synpunkter eller frågor om rapporten.

Lena Palm
livsmedelsinspektör

Kopia till:
Akt

Information om kontroll, regler och avgifter

Vi kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Information om regler och
branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på www.livsmedelsverket.se.

