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Verksamhetsområde 

3.4 Lov och tillsyn 

Beskrivning 
Processen omfattar myndighetens tillsyn över enkelt avhjälpta hinder i publika utrymmen. Kommunens byggnadsnämnd ska 
utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap. 2, 12§. Processen 
initieras av att en anmälan inkommer. Ett bekräftelsebrev skickas ut och sedan görs ett tillsynsbesök/inspektion. Därefter kan 
tjänstepersonen antingen fatta beslut ej enkelt avhjälpt hinder (omfattar även beslut att inte ingripa) och därmed avslutas 
ärendet. Eller så kan besked om åtgärd skickas ut till den berörda fastighetsägaren. Ett beslut kan även tas om att åtgärden 
ska utföras på fastighetsägarens bekostnad. Om åtgärd har skett avslutas ärendet i annat fall görs ett föreläggande/beslut till 
byggnadsnämnden. Om åtgärd inte har genomförts kan byggnadsnämnden besluta om vite. När åtgärd är utförd avslutas 
ärendet. Från och med 2018-01-01 ska samtliga inkommande handlingar skannas in i PDF/A1-format. 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. Undantaget är ritningar. 

Process 
3.4.11 Hantera enkelt 
avhjälpta hinder i publika 
utrymmen 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Initiering av ärendet Anmälan Bevaras ByggReda I det diarieförda 

ärendet 
  

Handläggning Informationsbrev Vid 
inaktualitet 

ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

Skickas till sökande.  

Handläggning Bekräftelsebrev Vid 
inaktualitet 

ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

Skickas till sökande.  

Handläggning Tillsynsbesöksprotokoll/ 
inspektionsprotokoll 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

Häri ingår även 
fotografier. 

 

Beslut Beslut, ej enkelt avhjälpt 
hinder* 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

*Detta omfattar även 
beslut att inte ingripa. 

 

Beslut Besked om åtgärd Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Beslut Bevaras ByggReda  I det diarieförda 
ärendet 

Beslutet kan innebära 
att åtgärden ska 
utföras på 
fastighetsägares 
bekostnad. Beslutet 
kan även innebära att 
vite döms ut.  

 

Överklagan Överklagan*    *Se process Hantera 
överklagade 
byggärenden 

 

Föreläggande Föreläggande/beslut till 
byggnadsnämnd 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

Föreläggande till 
byggnadsnämnd sker 
om åtgärd inte är 
gjord. Upplysning om 
åtgärder. Om åtgärden 
ej genomförs beslutar 

 



byggnadsnämnden om 
vite. 

Beslut Beslut om vite Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Beslut om att åtgärden 
ska utföras på 
fastighetsägarens 
bekostnad.  

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 
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