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16. Lokaler och utrustning 

UNDERHÅLL 

Lokaler och utrustning ska hållas i gott skick så att god hygien kan upprätthållas. Inredning 

ska vara slät, tät och lätt att rengöra och produktionsflödet så linjärt som möjligt. Det ska 

finnas tillräckligt med tappställen för vatten och avlopp med tillräcklig kapacitet. Belysning 

och ventilation ska vara tillfredsställande/ ändamålsenlig.  

Behovet av underhåll av lokaler, inredning och utrustning får en genomgång minst 1 gång per 

år, se blankett 16.1 Underhållsrond/Internrevision, blanketten fungerar även vid 

Internrevisionen, se rutin 18. Internrevision.  

Dokumentation för löpande fel och åtgärder på lokalen och utrustning sker på blankett 16.2 

Underhållsplan/Skadedjur.   

 

SKADEDJUR 

Järfälla kommun har avtal med …………….. som är det företag som utför 

skadedjursbekämpning. De kontrollerar eventuell närvaro av skadeinsekter och skadedjur. De 

besöker mottagningskök 1 gång per år och tillagningskök 2 gånger per år.  

 

Problem med skadedjur förebyggs genom följande åtgärder:                                                               

 God rengöring av lokaler, utrustning och redskap                                                            

 En bra ordning                                                                                                                                    

 Dörrar och fönster hålls stängda alternativt förses med insektsnät                                                        

 Livsmedel förvaras torrt och vid behov svalt                                                                                

 Genomgång av livsmedel görs regelbundet så att inte varor blir stående                                                      

 Avfall som snabbt lockar till sig skadedjur hanteras enligt nedan                                                             

 Golv väggar hålls fria från sprickor och ojämna ytor som ger fäste för smuts eller 

utgör gömställe för skadedjur.                                                                                                                    

 Hålls fritt från buskar och föremål nära byggnaden.    

 

Vid upptäckt av skadedjur och vid trasig utrustning kontaktas Fastighetsavdelningen 

felanmälan.   

Dokumentera upptäckten av skadedjur på blankett 16.2 Underhållsbehov/Skadedjur. 
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AVFALL 

Avfallsbehållare i lokalen töms löpande och alltid vid dagens slut. Soprum och soptunnor är 

råttsäkra och rengörs regelbundet, se hygienplan för soprum. För källsorterat material finns 

särskilt utrymme. Hantering av avfall sker skilt från hantering av livsmedel.  

  

TERMOMETRAR 

Termometrar kontrolleras 1 gång per år och dokumenteras på blankett 16.3 Termometrar.  

Kontroll av termometer med sticka/ insticksgivare: 

1. Se till att givaren håller rumstemperatur. 

2. Fyll en bägare (0,5 l) med kallvatten ställ i frys, rör runt några gånger tills det är isbitar 

med vatten. Koka upp en kastrull med vatten (0,5 l).  

3. Stick ner givaren och använd den för att röra runt i bägaren och kastrullen.  

4. Låt temperaturen stabiliseras och läs sedan av. Temperaturen bör nu vara 0° respektive 

+100°C, accepterad differens +/- 0,5°C. Är den inte det, notera avvikelsen, skicka iväg 

termometer till kalibreringsföretag eller byt ut termometer till en ny fungerande.  

 

 

Kontroll av IR-termometer: 

1. Se till att givaren håller rumstemperatur. 

2. Fyll en bägare (0,5 l) med kallvatten ställ i frys, rör runt några gånger tills det är isbitar 

med vatten. 

3. Rör om i bägaren och sikta med IR-mätaren i mitten.  

4. Låt temperaturen stabiliseras och läs sedan av. Temperaturen bör nu vara 0°, accepterad 

differens +/- 0,5°C. Är den inte det, notera avvikelsen, skicka iväg termometer till 

kalibreringsföretag eller byt ut termometer till en ny fungerande.  

 

 


