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Besöksdatum
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Anläggning

Restaurang Ako

Plats

Billdalsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Lotsen 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Restaurang Ako

Ärende

Uppföljande kontroll

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 temperaturer, personlig hygien, lokaler och hantering.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att det finns brister i hantering, personlig hygien och temperaturer.
Följande brister noterades:
- Verksamheten maler kött till köttspetten i verksamheten, trots att förbud om att
mala köttfärs i livsmedelsverksamheten fattades den 2018-05-14.
- Det är ett öppet hål/serveringsluck från köket in till ett intilliggande vattenpipecafé som inte går att stänga igen.
- Vid inspektion efter lunch var en gryta på varmhållning +48 °C, grytan förvarades
i ett avstängt värmeri och skulle serveras under eftermiddagen. Enligt personalen
hade grytan tillagas på morgonen. Enligt instruktionerna som de har fått från chefen ska de stänga av värmeriet ca 30 minuter med jämna mellanrum under dagen.
- Rengöring av väggar, bänkar, hyllor och golv under bänkar var bristfällig.
- Det fanns inget papper på personaltoaletten.
- Det var mycket flugor i verksamheten.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion.
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Övrigt
Kommunicering av beslut om föreläggande vid vite om underhåll av lokaler kommer
att skickas separat.
Miljöförvaltningen kommer att ansöka om utdömande av vite gällande beslut föreläggande vid vite om hantering av livsmedel om varmhållning och förbud vid vite att
släppa ut livsmedel på marknaden gällande att mala köttfärs.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är
för närvarande 1 279 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.

