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Göta Kiosk & Kök AB
Jössagatan 2
504 41 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-03-15

Anläggning

Göta Kiosk & Kök

Plats

Jössagatan 2

Fastighetsbeteckning

Göta 1:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och
märkning/presentation.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var inte åtgärdade.
Följande brister noterades:
- Hamburgare i frysen förvarades i förpackningar som inte var förslutna.
- Bröd förvarades i en plastkasse, som inte var märkt med glas och gaffel symbolen,
i frysen. Detta påtalades även vid förra kontrolltillfället.
- Ingredienser till potatismos, brunsås och aromat förvarades under diskbänken.
- En dammsugare förvarades i köket.
- Handfatet var svåråtkomligt då det stod en massa saker, bland annat
dammsugaren och en pall framför det.
- Privat mat förvaras tillsammans med restaurangens mat, denna brist kvarstår sen
föregående kontroll.
- Sällanrengöringen behöver förbättras.
- Vid kontrolltillfället hade verksamhetsutövaren privata kläder, endast ett kort
förkläde användes som arbetskläder. Inga ombyteskläder kunde visas upp.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 13.
Övrigt
Rutinen för användning av handskar eller om handskar lämpliga för hantering av feta
livsmedel användes kontrollerades inte.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 244 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.

