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Södra Torgkiosken HB
Södra Torget
503 35 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-05-20

Anläggning

Södra Torgkiosken

Plats

Södra Torget

Fastighetsbeteckning

Rea 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var kvar.
Följande brister noterades:
- Fläkt i kylrummet är i behov av rengöring.
- Städmaterial var smutsigt. Smutsigt städmaterial flyttar bara runt smuts utan att
det blir rent och kan medföra risk förorening av livsmedel.
- Förvaring av bananer och städmaterial skedd på toaletten. Toalett är en smutsig
zon, vilket blir risk för kontaminering.
- Det saknades uppgift om ingrediensförteckning, hållbarhet och mm på
egenpackade godis som säljs i butiken. Detta kan innebära en hälsofara för
konsumenten.
- Godis som säljs överdisk förvarades utan tillräckligt skydd. Livsmedel ska vara
försedda med tillräckligt varuskydd för att skyddas från förorening från
omgivning.
- Termometer saknades för kontroll av temperatur på varmhållen korv.
- Personal som arbetar med oförpackade livsmedel har nagellack på naglarna.
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Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
inspektion 2015-05-31.
Övrigt
Informationsblad om regler om märkning och kunskap & kompetens skickades med
kontrollrapporten.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 057 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

