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Datum

Dnr

2015-06-02

2015-1603

Södra Torgkiosken HB
Södra Torget
503 35 BORÅS

Besöksdatum

2015-06-01

Anläggning

Södra Torgkiosken

Plats

Södra Torget

Fastighetsbeteckning

Rea 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena hantering, personlig hygien och märkning.
Omdöme
Brister från föregående inspektion var inte åtgärdade vid återbesöket. Verksamheten
har skaffat etiketter för egenförpackade godis men märkningen saknar fortfarande
några uppgifter.
Följande brister noterades:
-

-

Mängd, nettokvantitet, förvaringsanvisning på varor där detta har betydelse för
hållbarheten och namn på förpackare/tillverkare eller säljare samt adress.
Förvaring av bananer och städmaterial skedd på toaletten. Toalett är en smutsig
zon, vilket blir risk för kontaminering.
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 kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna ska vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 7 juli 2015.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.

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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

