Dokumenthanteringsplan
Kärnprocesser i Mölndals stad
5.6.7 Uthyrning av parkeringsplatser
Antagen av styrelsen för MPAB den 14 december 2016
Gäller från och med 1 januari 2017
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5.6.6 Skötsel av egna parkeringsområden
Beskrivning:
Bolaget ansvarar för skötsel av egna parkeringsområden. Det innebär t. ex vinterväghållning och renhållning,
skötselav grönytor. Tjänsterna köps externt.
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efter

Avtal med
uppdragsgivare

Papper

Ja

Avtalsregister

Gallras 2 år efter
avtalstidens
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Arkivsignum

5.6.7 Uthyrning av parkeringsplatser
Beskrivning:
MPAB har ett fåtal parkeringsplatser till uthyrning på Prytzgatan. Kunden ringer eller ansöker i regel personligen,
inget avtal upprättas utan kunden skrivs in i kundregistret (accessregistret), Inbetalningskort skickas varje kvartal och
underlag från bank att betalning är gjord bokförs i ekonomisystemet Agresso och i kundregistret. Bokföringsunderlaget gallras efter 10 år.
Uppsägning sker i regel per telefon eller personligen. Kunden tas då bort ur kundregistret. Eventuellt skriftligt
uppsägningsmeddelande slängs vid inaktualitet.
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Kundregister

Digitalt

Utgör register

Accessdatabas på
filserver

Gallras vid
uppdatering

Bokföringsunderlag

Papper/dig
italt

Nej

Uppgifterna läggs
in i Agresso och
pappersunderlag
förvaras i pärm i
närarkivet

Gallras efter 10
år

Uppsägning av
bilplats

Papper/
digitalt

Nej

Handläggare

Gallras vid
inaktualitet

När kunden inte
längre är aktuell
gallras posten.

5.6.8 Hantera betalutrustning på gatu- och tomtmark

5.6.8.1 Mynthantering
Beskrivning:
Bolaget sköter utbyte av myntbox på den betalutrustning som står på kommunens tomtmark, men har också uppdrag
från tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark.
Det är bolagets reparatörer som sköter utbytet av myntboxar efter en schemalagd rutin. När en betalautomat töms
skrivs ett kvitto ut som följer med till uppräkning hos ett värdetransportföretag (idag Loomis). Värdetransportföretaget
skickar efter uppräkningen en rapport på innehåll i box avstämt mot kvitto. Värdetransportföretaget sätter in pengarna
hos bolaget som bokför i Agresso. Bokföringsunderlaget förvaras digitalt på bolaget i 10 år innan det gallras.
Bolaget fördelar de pengar som ska till uppdragsgivare. Bokföringsunderlagen förvaras i pärmar på bolaget i 10 år.
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