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4. Inköp och varumottagning 

Krav på leverantörer                                                                                                                                   

Järfälla kommun har avtal med följande leverantörer: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

- Varor ska levereras enligt avtalad tid och i rätt mängd.                                                                  

- Varor ska vara av god kvalitet med avseende på färg, fräschör, lukt samt fria från                                                                                                                                     

skadedjur och i intakta förpackningar.                                                                                                                      

-Varor ska vara märkta på ett korrekt sätt och kylkedjan ska inte brytas under transporten.                                                                                                             

- Färsk frukt och bär kan tas med från hemträdgårdar om det ska kokas och användes till 

sylt/mos/kräm.                                                                                                                                  

- Leveranser sker med tillagad kall och varm mat från centralkök till mottagningskök av 

Transportservice. 

 

Temperaturkrav             

 Färsk fisk max +2°C eller enligt tillverkarens anvisning   

 Kylvaror som är känsliga eller har lång hållbarhet max +4°C eller enligt tillverkarens 

anvisning   

 Kylvaror max +8°C eller enligt tillverkarens anvisning   

 Djupfryst vara max -18°C (vid transport kan -15°C accepteras)                                                                       

 Varm mat minst +60°C (för mottagningskök)                                                                                

Vid leverans av varor ska dessa snarast tas omhand och placeras i kyl/ frysutrymme. 

Ytteremballage avlägsnas innan varorna tas vidare in i lokalen. Varumottagningen ska ske så 

att risken för förorening minimeras.  

 

Kontroll                                                                                                                                              

Kontrollera att leveransen överensstämmer med order, med avseende på vara och mängd. 

Kontrollera även lukt, färg, fräschör, skadedjursangrepp, förpackning och märkning. 

Temperaturkontroll på kyl- och frysvaror varm mat (för mottagningskök) sker vid varje 

leverans.  

Dokumentation sker 1 gång per vecka och vid avvikelser på blankett 4.1 Inköp och 

varumottagning eller på 21.1 Veckokontrollblad.  



 

  Flik 4   

2(2) 

Kostservice 2015-01-29 

 

Åtgärder vid brister                                                                                                                                        

Om uppmätt temperatur överskrider/underskrider gällande gränsvärde antecknas detta som 

inte acceptabelt på blankett 4.1 Varumottagning och kontroll eller på 21.1 Veckokontrollblad. 

 Kylvara                                                                                                                                                                

Om temperaturen avviker med upp till 2°C behålles varorna och leverantören kontaktas. Om 

temperaturen avviker med mer än +2°C kontaktas leverantör och varan returneras eller bereds 

omgående av kök.  

Djupfrysta varor                                                                                                                                                            

En temperatur på -15°C vid transport kan accepteras . Vid större avvikelser kontaktas 

leverantör och varan tinas omedelbart upp för tillagning alternativt returneras/ slängs.   

Varm mat                                                                                                                                                                    

Om temperaturen understiger +60°C kontrolleras värmeutrustningens inställningar och 

funktion. Om temperaturen understiger +55°C återupphettas maten till +72°C i 15 sek.  

 

Ansvar                                                                                                                                                                             

För kontroll, åtgärd och dokumentation         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


