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Uppdaterat Egenkontrollprogram för Järfälla 

kommun 2015 
 

 

Järfälla kommuns Egenkontrollprogram har uppdaterats vilket innebär att hela pro-

grammet behöver bytas ut under 2015.  

Både den äldre och det uppdaterade Egenkontrollprogrammet kommer att finnas på 

Järfälla hemsida under 2015. 

 

 

De större förändringarna är: 

 

Blanketter 

Alla blanketter för temperaturkontroll innehåller en rad för dokumentation av vid-

tagna åtgärder vid avvikelse.  

Blankett 21.1 Veckokontrollblad som har samlat alla temperaturkontroller och kon-

troll rengöring för en vecka. Denna kan användas istället för de separata blanketterna 

4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 17.1 och 19.2.  

Dokumentation sker 1 gång/vecka för all temperaturkontroll. 

 

2. Hygienregler 

All kökspersonal ska läsa igenom reglerna och skriva under med sitt namn att man 

avser att följa dessa. 

 

3.1 – 3.4 Flödesschema 

Färdigt flödesschema 3.1 Centralkök, 3.2 Mottagningskök och 3.3 Tillagningskök 

finns, passar inget av dem in på sin verksamhet kan man rita sitt eget flödesschema 

på 3.4 Flödesschema mitt kök. 

 

3.5 Bilaga Faroanalys 

Innehåller exempel på livsmedel där hälsofaror förekommer och förklararar bedöm-

ningsgrunden för riskbedömningen inför 3.6 Faronanalysen. 

 

3.6 Faroanalys 

Innehåller alla steg som finns med i flödesschemat. Vilka mikrobiologiska, fysika-

liska och kemiska faror som kan förekomma. Vilka de förebyggande åtgärder är. Om 

det är en Kritisk punkt CCP, står det JA i kolumnen. Den kritiska punkten finns be-

skriven i 3.7 Kritiska punkter. 

 

3.7. Kritiska punkter 

De kritiska punkterna är beskrivna med vilken hälsofara de kan medföra, övervak-

ningsmetod, gränsvärden, åtgärder vid brister och uppföljning.  
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4. Inköp och varumottagning 

Inkluderar även varumottagning av varm och kall mat skickad från centralkök.  

 

12. Utleverans av mat 

Lufttemperatur i transportboxar kontrolleras och dokumenteras på blankett 12.1 Ut-

leverans av mat eller 21.1 Veckokontrollblad. 

(Varmhållning påbörjas när maten är tillagad/värmebehandlad färdig, detta doku-

menteras av centralkök/tillagningskök på blankett 7.1 Värmebehandling/Tillagning 

eller på 21.1 Veckontrollblad.) 

 

13.1 Allergenlista blankett 

Avser de 14 allergener (EU:s gemensamma allergenlista) som orsakar flest allvarliga 

överkänslighetsreaktioner som vi ska kunna ge information om skriftligt eller munt-

ligt.  

 

14 Produktkvalité 

Kransilar ska rengöras varannan månad. 

 

16.1 Underhållsrond/Internrevision blankett 

En gemensam blankett för underhållsrond och internrevision, genomgång ska göras 1 

gång per år.  

 

19.1 Hygienplan blankett 

Här skriver köken in vad som ska städas Dagligen, per Vecka, per Månad och per År. 

Har köken redan idag en fungerande hygienplan/städschema kan den fortsätta använ-

das.  

 

19.2 Kontroll städning blankett 

Dokumentationsblankett för att städning är utförd enligt 19.1 Hygienplan. Doku-

mentation av kontroll städning kan även ske på 21.1 Veckokontrollblad.  

 

20.1 Utbildningsjournal/Utbildningsplan blankett 

Här dokumenteras både genomförda utbildningar och utbildningsplan som finns för 

kökets personal.  
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