
      Flik 16 
 

1(6) 

Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/Internrevision                                                                                                              
Ska ske minst 1 gång/ år 

Lokal OK? Avvikelser 
Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 
Åtgärdat 

datum 
Sign 

Innertak      

Väggar      

Golv, ev sprickor      

Golvbrunnar      

Belysningsarmatur      

Dörrar      

Fönster inkl karmar      

Ventilation inkl filter      

Kranar, kransilar      

Bänkar      

Hyllor      

Lådor      

Kommentar: Kontrollera eventuell rost, flagnande färg, vatten läckage, sprickor i golvet eller hål där skadedjur kan krypa in. Kontrollera även att 

ventilationen är rätt balanserad mellan till- och frånluft. 
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Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/ Internrevision                                                                                                                
Ska ske minst 1 gång/ år 

Utrustning OK? Avvikelser 
Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 
Åtgärdat 

datum 
Sign 

Diskmaskin      

Blandare inkl visp, degkrok      

Ugn      

Spis      

Matberedare inkl utrustning      

Kyl inkl lister      

Frys inkl lister      

Slangar och munstycken      

Stekbord      

Skalmaskinen      

Grönsaksskärare      

Kommentar: Se till att alla kylar och frysar i hela anläggningen håller rätt temperatur. Mät temperaturen och jämför med den fasta termometern. 

Se till att inte mat staplas så att kylarna och frysarna inte klarar att hålla produkten i rätt temperatur. 
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Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/ Internrevision                                                                                                                
Ska ske minst 1 gång/ år 

Redskap OK? Avvikelser 
Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 
Åtgärdat 

datum 
Sign 

Skärbräda      

Kniv      

Träslev      

Termometrar      

Våg      

Skärmaskin      
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Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/ Internrevision                                                                                                               
Ska ske minst 1 gång/ år 

Övrigt OK? Avvikelser 
Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 
Åtgärdat 

datum 
Sign 

Avfallsrum 

Se till att soptunnor inte är 

trasiga och att de soptunnor 

som ska ha lock på sig 

verkligen har ett helt lock 

som är stängbart. Se även 

till att det inte ligger avfall 

på andra delar i lokalen än 

i soporna. 
 

     

Rengöring 

Kontrollera bakom 

utrustning, under hyllor, 

kontrollera 

ventilationsdon, 

lysrör, avlopp, silar i 

kranar, arbetsredskap och 

dörrlister på kylar och 

frysar. Se till att man har 

följt gällande 

rengöringsrutiner. 

Kontrollera att 

rengöringskontroller 

gjorts. 
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Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/ Internrevision                                                                                                               
Ska ske minst 1 gång/ år 

Övrigt OK? Avvikelser Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 

Åtgärdat 

datum 

Sign 

Skadedjur                            

Kontrollera spår av 

skadedjur. 

Om de har ätit på något 

eller lämnat något 

efter sig. (Flugor, mott, 

bananflugor, getingar, 

myror). Gå även igenom 

eventuella rapporter 

från skadedjursfirman. 

Detta för att se om de har 

rapporterat några brister. 
 

     

Hygien  

Kontrollera att personalen 

arbetar efter 

företagets rutiner för 

hygien. Se även till att alla 

har rätt instruktioner och 

om det behövs utbildning 

för de hanterings-, hygien- 

och livsmedelssäkerhets 

regler som gäller för 

verksamheten. 
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Kostservice 2015-01-29 

Blankett 16.1 Underhållsrond/ Internrevision                                                                                                                
Ska ske minst 1 gång/ år 

Övrigt OK? Avvikelser Planerad åtgärd 

(åtgärd, tidsplan, ansvarig) 

Åtgärdat 

datum 

Sign 

Temperaturprocesser 

Kontrollera att upphettning 

och nedkylning sker under 

kontrollerade 

former. 
 

     

Separering: Kontrollera 

att livsmedel är förpackat 

så att de skyddas mot 

smitta. Kontrollera 

även att produkter är 

korrekt märkta. 

Kontrollera 

särskilt att varor separeras 

där det finns risk för 

smitta eller allergener. 
 

     

 

Övrigt: Annat som inte 

stämmer eller behöver 

förbättras tas med under 

denna punkt. 

 

     

 


