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Dokumenthanteringsplan
Kärnprocesser i Mölndals stad
3.4.9 Bedriva tillsyn av hissar och andra motordrivna
anordningar
Antagen av byggnadsnämnden 2017-11-15
Gäller från och med 2018-01-01

Beskrivning
Processen omfattar myndighetens handläggning i form av tillsynsmyndighet för hissar och andra motordrivna anordningar
enligt 10 kap. plan och bygglagen 2010:900. Processen startar med att besiktningsprotokoll inkommer. Om underkänt
3. 4 Lov och tillsyn
besiktningsprotokoll inkommer skickas brev med åtgärdskrav. Därefter kan kommunicering eventuellt ske. Om godkänt
besiktningsprotokoll inkommer därefter skickas ett beslut om att rättelse är gjord ut och ärendet avslutas. Om åtgärd inte har
Process
utförts görs ett föreläggande om sanktionsavgift av byggnadsnämnden. Tjänsteperson kan även besluta om att godta mindre
3.4.9 Bedriva tillsyn av
avsteg från föreskrifter om hissar (dispens). När godkänt besiktningsprotokoll därefter inkommer sker beslut om att rättelse
hissar och andra
motordrivna anordningar är gjord och ärendet avslutas. Bekräftelsebrev skickas ut vid ankommet godkänt besiktningsprotokoll och den sökande
informeras om att ärendet avslutas. Från och med 2018-01-01 ska samtliga inkommande handlingar skannas in i PDF/A1format. Upprättade handlingar som ska diarieföras i ByggReda ska även vara i PDF/A1-format. Från och med 2018-01-01 ska
inga handlingar skrivas ut för arkivering.
Aktivitet
Handlingstyp
Gallring
Databärare Sökväg
Anmärkning
Seriesignum
Initiering av ärendet
Underkänt
Bevaras
ByggReda
I det diarieförda
besiktningsprotokoll
ärendet
Tillsyn
Brev, åtgärdskrav
Bevaras
ByggReda
I det diarieförda
ärendet
Tillsyn
Kommunicering via brev, Bevaras*
ByggReda
I det diarieförda *Om kommuniceringen
e-post, telefon
ärendet
är av vikt för ärendets
gång ska en
tjänsteanteckning
göras när det gäller
telefonsamtal. Brev, epostmeddelande av
vikt för ärendets gång
skannas in till
ByggReda. Om brev,
epostmeddelande och
telefonsamtal är av
ringa värde och inte av
vikt för ärendets gång
kan gallring ske vid
ärendets avslut.
Tillsyn
Register över
*Se
ByggReda
ByggReda
*Senast aktuella
kontrollerade hissar
anmärkning
register bevaras.
Tillsyn
Bekräftelsebrev
Bevaras
ByggReda
I det diarieförda Skickas ut antingen vid
ärendet
godkänt
besiktningsprotokoll
eller vid icke godkänt
besiktningsprotokoll
och kan då även

Verksamhetsområde

innehålla föreläggande
om vite.
Inspektion

Beslut

Beslut

Beslut
Beslut
Beslut

Beslut
Beslut

Anteckningar/skisser
gjorda i samband med
inspektion
Beslut om att godta
mindre avsteg från
föreskrifter om hissar*
Beslut om att motordriven
anordning ska
kontrolleras
Tjänsteskrivelse

Bevaras

ByggReda

I det diarieförda
ärendet

Bevaras

ByggReda

I det diarieförda *Avser dispens.
ärendet

Bevaras

ByggReda

I det diarieförda
ärendet

Bevaras

ByggReda

Föreläggande från
byggnadsnämnden
Godkänt
besiktningsprotokoll, brist
har åtgärdats*

Bevaras

ByggReda

Bevaras

ByggReda

Godkänt
besiktningsprotokoll
Bekräftelsebrev

Bevaras

ByggReda

Bevaras

Digitalt/
Papper

I det diarieförda .
ärendet
I det diarieförda
ärendet
I det diarieförda *Avser godkänt
ärendet
besiktningsprotokoll
där det framgår från
besiktningsorganet att
brist har åtgärdats.
I det diarieförda
ärendet
ByggReda
Bekräftelsebrev
skickas till sökande.

